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15.11.2013 A7-0337/1 

Tarkistus  1 

Søren Bo Søndergaard, Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, 

Nikolaos Chountis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. hyväksyy poliittisen sopimuksen vuosien 

2014–2020 monivuotisesta 

rahoituskehyksestä ja uudesta toimielinten 

välisestä sopimuksesta; aikoo seuraavien 

talousarviomenettelyjen aikana ottaa 

täyden hyödyn uusista perustetuista 

välineistä erityisesti joustavuuden osalta; 

1. hylkää 27. kesäkuuta 2013 

parlamentin, puheenjohtajavaltio 

Irlannin ja komission välillä saavutetun 

poliittisen sopimuksen vuosien 2014–2020 

monivuotisesta rahoituskehyspaketista 

(rahoituskehysasetus ja toimielinten 

välinen sopimus paremmasta 

lainsäädännöstä), koska kyseisessä 

sopimuksessa ei oteta lainkaan huomioon 

ensisijaisia tavoitteita ja näkökohtia, 

joiden avulla voitaisiin nujertaa nykyinen 

yhteiskunnallinen kriisi ja talous- ja 

finanssikriisi ja lievittää siten useiden 

EU:n jäsenvaltioiden nykyistä sosiaalista 

ahdinkoa; korostaa, että tämä unionia 

seuraavan seitsemän vuoden ajan sitova 

sopimus sekä toimenpiteet, joita 

Eurooppa-neuvosto, komissio, Euroopan 

keskuspankki ja Kansainvälinen 

valuuttarahasto toteuttavat sosiaalisen 

kriisin ja talous- ja finanssikriisin 

torjumiseksi, lisäävät työttömyyttä jyrkästi 

ja johtavat palkkojen tuntuvaan 

leikkaamiseen, eläkeiän nostamiseen ja 

julkisten menojen supistamiseen 

tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen ja 

terveydenhuollon kaltaisilla aloilla; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/2 

Tarkistus  2 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. pitää erittäin valitettavana, että 

kyseinen sopimus hyväksyttiin, ja kiistää 

jyrkästi kyseiseen poliittiseen 

sopimukseen johtaneen salailevan ja 

epädemokraattisen prosessin, jossa ei 

kuultu etukäteen Euroopan parlamentin 

kaikkia poliittisia ryhmiä; pitää 

valitettavana, että Eurooppa-neuvosto 

sivuuttaa parlamentin roolin ja 

toimivallan sellaisina kuin ne ovat 

määritettyinä Lissabonin sopimuksessa; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/3 

Tarkistus  3 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. korostaa, että neuvoston kanssa 

käytävät neuvottelut kaikista 

rahoituskehysasetuksen säännöksistä ja 

toimielinten sopimuksen määräyksistä 

kariutuivat, vaikka niillä oli tarkoitus 

varmistaa, että unioni saa nykyaikaisen, 

tulevaisuuteen suuntautuvan, joustavan 

ja avoimen talousarvion, jonka avulla 

lisätään kasvua ja luodaan kunnollisia 

työpaikkoja sekä kavennetaan unionin 

poliittisten sitoumusten ja 

talousarviovarojen välistä kuilua; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/4 

Tarkistus  4 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. toteaa jälleen, että avoimuutta on 

lisättävä ja että on taattava 

demokraattinen menettely, jossa 

mahdollistetaan Euroopan parlamentin 

kaikkien poliittisten ryhmien mukana 

oleminen neuvottelujen kaikissa vaiheissa 

ja annetaan takeet tämän toteutumisesta; 

korostaa, että parlamentin on saatava 

kaikki asiaankuuluvat komissiolla olevat 

tiedot koheesio- ja maatalouspolitiikan 

määrärahojen kansallisten osuuksien 

sovitusta tasosta, myös poikkeuksista ja 

kunkin jäsenvaltion erityisistä osuuksista; 

pyytää myös asiaankuuluvia tietoja 

monivuotisen rahoituskehyksen 

tulopuolesta tehtyjen päätösten 

vaikutuksista kuhunkin jäsenvaltioon; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/5 

Tarkistus  5 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 b. muistuttaa, että neuvoston menoja on 

valvottava samalla tavalla kuin muiden 

toimielinten menoja; pahoittelee siksi, että 

neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta 

parlamentin kysymyksiin vastuuvapauden 

myöntämistä koskevan menettelyn 

yhteydessä; katsoo, että unionin 

talousarvion toteutumisen tehokas 

seuranta edellyttää, että neuvosto on 

halukas käymään avointa ja virallista 

vuoropuhelua parlamentin kanssa; 

katsoo, että neuvosto heikentää toimillaan 

luottamusta talousarvion 

valvontaviranomaisia kohtaan; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/6 

Tarkistus  6 

Gerald Häfner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. katsoo, että kokonaispaketti, johon 

kuuluvat monivuotinen rahoituskehys ja 

toimielinten välinen sopimus, on kaukana 

parlamentin alkuperäisestä 

neuvottelukannasta eikä vastaa 

mihinkään niistä tärkeimmistä 

pyynnöistä, jotka parlamentti esitti 

selvällä äänten enemmistöllä 

13. maaliskuuta 2013 hyväksymässään 

päätöslauselmassa ja joita ovat 

esimerkiksi tulevaisuuteen tähtääviin 

toimiin tehtävien investointien 

huomattava lisääminen, rahoituskehyksen 

pakollinen ja kattava tarkistus, 

mahdollisimman suuri joustavuus ja 

sopimus omista varoista; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/7 

Tarkistus  7 

Gerald Häfner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen 

tekemisen; 

7. ei hyväksy liitteenä olevan sopimuksen 

tekemistä; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/8 

Tarkistus  8 

Gerald Häfner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan 

sopimuksen neuvoston puheenjohtajan ja 

komission puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


