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16.10.2013 A7-0328/71 

Tarkistus  71 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. muistuttaa haluavansa varmistaa, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisältyvien 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

taso on riittävä ja realistinen, jotta ohjelmat 

saavat käynnistysvaiheessa tarvittavan 

rahoituksen eikä niiden toteutus viivästy ja 

jotta varmistetaan, että vuosien 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

käynnistetyt ohjelmat saadaan 

menestyksekkäästi päätökseen; 

3. muistuttaa haluavansa varmistaa, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisältyvien 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

taso on riittävä ja realistinen, jotta ohjelmat 

saavat käynnistysvaiheessa tarvittavan 

rahoituksen eikä niiden toteutus viivästy ja 

jotta varmistetaan, että vuosien 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

käynnistetyt ohjelmat saadaan 

menestyksekkäästi päätökseen; on 

kuitenkin vakuuttunut siitä, että uuden 

monivuotisen rahoituskehyksen 

maksumäärärahataso on selvästi 

riittämätön ja johtaa valtaviin 

maksuvajeisiin jo vuonna 2014; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/72 

Tarkistus  72 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa tämän seurauksena ottamaan 

käyttöön joustovälineestä 274,2 miljoonaa 

euroa maksusitoumusmäärärahoja; 

toteaa, että joustoväline vahvistaa 

otsakkeessa 1 b vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahaston 

tukea odotettaessa lainsäädäntövallan 

käyttäjän lopullista sopimusta 

oikeusperustasta, jonka on heijasteltava 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

27. kesäkuuta saavutettua poliittista 

sopimusta tämän rahaston 

kokonaismäärärahoista, sekä Kyproksen 

rakennerahastotukea 27.–

28. kesäkuuta 2013 pidetyssä valtioiden ja 

hallitusten päämiesten kokouksessa tehdyn 

päätöksen mukaisesti; katsoo, että 

otsakkeessa 4 joustoväline tarjoaa lisätukea 

Lähi-idälle annettavaan humanitaariseen 

apuun; 

14. kehottaa tämän seurauksena ottamaan 

käyttöön joustovälineen täysimääräisesti 

EP:n tiettyjen prioriteettien, kuten 

Horisontti 2020 -ohjelma, COSME-

ohjelma, Erasmus+ -ohjelma, 

digitaalistrategia, vähävaraisimmille 

suunnattu eurooppalaisen avun rahasto, 

vahvistamiseksi odotettaessa 

lainsäädäntövallan käyttäjän lopullista 

sopimusta oikeusperustasta, jonka on 

heijasteltava monivuotisesta 

rahoituskehyksestä 27. kesäkuuta 

saavutettua poliittista sopimusta tämän 

rahaston kokonaismäärärahoista, sekä 

Kyproksen rakennerahastotukea 27.–28. 

kesäkuuta 2013 pidetyssä valtioiden ja 

hallitusten päämiesten kokouksessa tehdyn 

päätöksen mukaisesti; katsoo, että 

otsakkeessa 4 joustoväline tarjoaa lisätukea 

Lähi-idälle annettavaan humanitaariseen 

apuun; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/73 

Tarkistus  73 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. pitää valitettavana, että neuvosto 

leikkaa maksumäärärahoja 9,5 miljardia 

euroa (-6,6 prosenttia) vuoden 2013 

lopulliseen talousarvioon nähden (mukaan 

luettuina lisätalousarviot nro 1 ja nro 5); 

huomauttaa, että vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen määrät 

jäivät edellistä rahoituskehystä 

alhaisemmiksi ja että on ehdottoman 

tärkeää pitää aikaisemmat sitoumukset, 

mutta neuvosto on tästä piittaamatta 

noudattanut sokeasti aiempaa strategiaansa 

ja leikannut maksumäärärahoja 

keinotekoisesti unohtaen todelliset tarpeet 

ja yhteisestä hallinnosta koituvat säästöt 

varmistaakseen, että jäsenvaltiot saavat 

takaisin sen mitä ovat sijoittaneetkin; 

16. pitää valitettavana, että neuvosto 

leikkaa maksumäärärahoja 9,5 miljardia 

euroa (-6,6 prosenttia) vuoden 2013 

lopulliseen talousarvioon nähden (mukaan 

luettuina lisätalousarviot nro 1 ja nro 5), 

joka ilmentää monivuotista 

rahoituskehystä koskevaa sopimusta ja 

jonka parlamentin enemmistö hyväksyi; 

huomauttaa, että vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen määrät 

jäivät edellistä rahoituskehystä 

alhaisemmiksi ja että on ehdottoman 

tärkeää pitää aikaisemmat sitoumukset, 

mutta neuvosto on tästä piittaamatta 

noudattanut sokeasti aiempaa strategiaansa 

ja leikannut maksumäärärahoja 

keinotekoisesti unohtaen todelliset tarpeet 

ja yhteisestä hallinnosta koituvat säästöt 

varmistaakseen, että jäsenvaltiot saavat 

takaisin sen mitä ovat sijoittaneetkin; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/74 

Tarkistus  74 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. muistuttaa, että lukuun ottamatta 

suuren mittakaavan 

infrastruktuurihankkeita otsakkeen 1 a 

määrärahoja on jo vähennetty 

talousarvioesityksessä 1,1 miljardia euroa 

vuoden 2013 talousarvioon verrattuna; 

pitää valitettavana, että neuvosto on myös 

päättänyt leikata lisää otsakkeen 1 a 

maksusitoumusmäärärahoja 60 miljoonalla 

eurolla talousarvioesityksen määristä 

välittämättä valtion ja hallitusten 

päämiesten äskettäin tekemistä poliittisista 

sitoumuksista tähän otsakkeeseen liittyvien 

tavoitteiden hyväksi; 

25. toteaa, että valtion- ja hallitusten 

päämiesten neuvottelema ja parlamentin 

hyväksymä uusi monivuotinen 

rahoituskehys leikkaa otsakkeen 1 a 

määrärahoja 24 prosentilla (-38,7 

miljardia euroa) komission alkuperäiseen 

ehdotukseen verrattuna; muistuttaa, että 

lukuun ottamatta suuren mittakaavan 

infrastruktuurihankkeita otsakkeen 1 a 

määrärahoja on jo vähennetty 

talousarvioesityksessä 1,1 miljardia euroa 

vuoden 2013 talousarvioon verrattuna; 

pitää valitettavana, että neuvosto on myös 

päättänyt leikata lisää otsakkeen 1 a 

maksusitoumusmäärärahoja 60 miljoonalla 

eurolla talousarvioesityksen määristä 

välittämättä valtion ja hallitusten 

päämiesten äskettäin tekemistä poliittisista 

sitoumuksista tähän otsakkeeseen liittyvien 

tavoitteiden hyväksi; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/75 

Tarkistus  75 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. vahvistaa tukevansa tutkimusta, 

kilpailukykyä, yrittäjyyttä, innovointia ja 

sosiaalista osallisuutta käsitteleviä EU-

ohjelmia, koska nämä alat ovat Eurooppa 

2020 -strategian ytimessä; päättää näin 

ollen palauttaa kaikki neuvoston 

leikkaamat määrät, ettei tätä otsaketta 

heikennettäisi entisestään; päättää lisäksi 

lisätä joidenkin budjettikohtien 

määrärahoja tietyillä ensisijaisilla aloilla, 

kuten Horisontti 2020, Erasmus +, 

digitaalistrategia, liikennepolitiikka, 

työmarkkinavuoropuhelu, EURES, 

Progress-mikrorahoitusjärjestely, 

yhteiskunnallinen yrittäjyys, vuosittaiset 

erityistapahtumat ja Euroopan tilastojen 

laatu; 

27. vahvistaa tukevansa tutkimusta, 

kilpailukykyä, yrittäjyyttä, innovointia ja 

sosiaalista osallisuutta käsitteleviä EU-

ohjelmia, koska nämä alat ovat Eurooppa 

2020 -strategian ytimessä; päättää näin 

ollen palauttaa kaikki neuvoston 

leikkaamat määrät, ettei tätä otsaketta 

heikennettäisi entisestään; päättää lisäksi 

toteuttaa etupainotteisesti joidenkin 

budjettikohtien määrärahoja tietyillä 

ensisijaisilla aloilla, kuten Horisontti 2020, 

Cosme ja Erasmus +, mikä ei merkitse 

lisäystä, koska kyseisten ohjelmien 

kokonaismäärärahoja ei muuteta 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, sekä 

lisätä digitaalistrategiaa, 

liikennepolitiikkaa, 

työmarkkinavuoropuhelua, EURESia, 

Progress-mikrorahoitusjärjestelyä, 

yhteiskunnallista yrittäjyyttä, vuosittaisia 

erityistapahtumia ja Euroopan tilastojen 

laatua koskevien budjettikohtien 

määrärahoja; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/76 

Tarkistus  76 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. hyväksyy myös, että ITERin ja 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiaosion määrärahojen käyttöä 

myöhennetään vastaavan 381,4 miljoonan 

euron määrän osalta monivuotista 

rahoituskehystä koskevan poliittisen 

sopimuksen ja komission oikaisukirjelmän 

nro 1/2014 mukaisesti vähentämällä 

ITERin määrärahoista 212,2 miljoonaa 

euroa ja Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiaosion määrärahoista 

169,2 miljoonaa euroa, joista jälkimmäinen 

leikkaus sisältyy jo talousarvioesitykseen, 

vaikka alun perin eri tarkoituksessa; 

29. pitää myös valitettavana, että ITERin 

ja Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiaosion määrärahojen käyttöä 

myöhennetään vastaavan 381,4 miljoonan 

euron määrän osalta monivuotista 

rahoituskehystä koskevan poliittisen 

sopimuksen ja komission oikaisukirjelmän 

nro 1/2014 mukaisesti vähentämällä 

ITERin määrärahoista 212,2 miljoonaa 

euroa ja Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiaosion määrärahoista 

169,2 miljoonaa euroa, joista jälkimmäinen 

leikkaus sisältyy jo talousarvioesitykseen, 

vaikka alun perin eri tarkoituksessa; 

palauttaa mieliin myös ITER-hankkeen 

erittäin heikon kustannustehokkuuden, 

koska se on kallis, mutta tuottaa tuloksia 

aikaisintaan vuonna 2050, jos ollenkaan, 

ja pyytää näin ollen lopettamaan tämän 

kestämättömän ohjelman; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/77 

Tarkistus  77 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. katsoo, että joillakin aloilla leikkauksia 

olisi toteutettava kohdennetusti ja/tai 

maksusitoumusmäärärahoja olisi otettava 

varaukseen, ja näitä aloja ovat etenkin 

talous- ja rahaliittoa koskeva tiedotus 

(-2 miljoonaa euroa) sekä tilinpäätös- ja 

tilintarkastusraportointi (määrärahat on 

otettu varaukseen odotettaessa kyseistä 

unionin ohjelmaa koskevan sopimuksen 

tekemistä); 

30. katsoo, että joillakin aloilla leikkauksia 

olisi toteutettava kohdennetusti (kuten 

ITER, ydinenergiaan liittyvät investoinnit, 

kestämättömät ohjelmat ja tuet) ja/tai 

maksusitoumusmäärärahoja olisi otettava 

varaukseen, ja näitä aloja ovat etenkin 

talous- ja rahaliittoa koskeva tiedotus 

(-2 miljoonaa euroa) sekä tilinpäätös- ja 

tilintarkastusraportointi (määrärahat on 

otettu varaukseen odotettaessa kyseistä 

unionin ohjelmaa koskevan sopimuksen 

tekemistä); 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/78 

Tarkistus  78 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. toteaa, että otsakkeeseen 1 a jäi 

parlamentin käsittelyn jälkeen [65 446 000 

euron] liikkumavara;  

34. toteaa, että otsakkeeseen 1 a ei jää 

parlamentin käsittelyn jälkeen 

liikkumavaraa ja että joustoväline olisi 

otettava käyttöön parlamentin 

prioriteettien rahoittamiseksi etenkin, 

mitä tulee tulevaisuuteen 

suuntautuneisiin ohjelmiin, kuten 

Horisontti 2020, COSME, Erasmus+ ja 

digitaalistrategia;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/79 

Tarkistus  79 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

35 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 35 a. pelkää, että uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen takia ei ole mahdollista 

korvata jäsenvaltioille kokonaan niiden 

rakennerahastoihin liittyviä menoja 

vuonna 2014; pitää valitettavana, että 

neuvosto näyttäisi jättävän tämän 

ongelman täysin huomiotta; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/80 

Tarkistus  80 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. panee tyytyväisenä merkille 

komission tavoitteen toimia 

voimakkaammin Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen ohjelmien 

valmistelussa ja toteutuksessa; vaatii 

erityisesti, että paikallisten ja alueellisten 

toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen 

osallistumisedellytykset täytetään, jotta 

voidaan lisätä toiminnan 

omavastuullisuutta ja täyttää unionin 

tavoitteet ilmastonmuutoksen ja 

köyhyyden torjunnan alalla; kehottaa 

jäsenvaltioita käyttämään käytettävissä 

olevia välineitä ja menetelmiä 

täysimääräisesti hyödykseen, mukaan 

luettuna ilmastonmuutoksen seuranta, 

toimintansa näkyvyyden lisäämiseksi; 

Or. en 

 

 


