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24.11.2010 B7-0683/2 

Tarkistus  2 

Joseph Daul 

PPE-ryhmän puolesta 

Martin Schulz 

S&D-ryhmän puolesta 

Guy Verhofstadt 

ALDE-ryhmän puolesta 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Miguel Portas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vuoden 2011 talousarviosta käytävät neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – a alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

a) sovitaan todellisista 

joustomekanismeista, jotka noudattavat 

17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten 

sopimuksessa vahvistettuja, tarkistuksia 

koskevia nykyisiä periaatteita ja joista 

päättävät parlamentti ja neuvosto, joka 

hyväksyy ne määräenemmistöllä, niin että 

unionille Lissabonin sopimuksessa ja 

Eurooppa 2020 -hankkeessa annetuista 

uusista toimivaltuuksista johtuvat politiikat 

voidaan tulevaisuudessa rahoittaa 

asianmukaisesti; 

a) sovitaan todellisista 

joustomekanismeista, jotka noudattavat 

17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten 

sopimuksessa vahvistettuja, tarkistuksia 

koskevia nykyisiä periaatteita ja joista 

päättävät parlamentti ja neuvosto, joka 

hyväksyy ne määräenemmistöllä, niin että 

unionille Lissabonin sopimuksessa ja 

Eurooppa 2020 -hankkeessa annetuista 

uusista toimivaltuuksista johtuvat politiikat 

voidaan tulevaisuudessa rahoittaa 

asianmukaisesti vuonna 2011 ja sitä 

seuraavina vuosina; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Joseph Daul 

PPE-ryhmän puolesta 

Martin Schulz 

S&D-ryhmän puolesta 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Miguel Portas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vuoden 2011 talousarviosta käytävät neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

b) komissio sitoutuu esittämään 

1. heinäkuuta 2011 mennessä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

311 artiklaan perustuvia olennaisia 

ehdotuksia EU:n uusista omista varoista ja 

neuvosto sitoutuu keskustelemaan näistä 

ehdotuksista parlamentin kanssa 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen 

aikana; 

b) komissio sitoutuu esittämään 

1. heinäkuuta 2011 mennessä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

311 artiklaan perustuvia olennaisia 

ehdotuksia EU:n uusista omista varoista ja 

neuvosto sitoutuu keskustelemaan näistä 

ehdotuksista parlamentin kanssa 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen 

aikana 17. toukokuuta 2006 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

olevan rahoituskehyksen tarkistusta 

koskevan julistuksen nro 3 mukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Joseph Daul 

PPE-ryhmän puolesta 

Martin Schulz 

S&D-ryhmän puolesta 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vuoden 2011 talousarviosta käytävät neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pitää myönteisenä, että komissio on 

sitoutunut eurooppalaiseen lisäarvoon ja 

talousarvion "lissabonisoimiseen" sekä 

omia varoja koskevaan täsmälliseen 

aikatauluun; 

2. pitää myönteisenä, että komissio on 

sitoutunut eurooppalaiseen lisäarvoon ja 

Lissabonin sopimuksesta EU:n 

talousarviolle koituviin seurauksiin sekä 

omia varoja koskevaan täsmälliseen 

aikatauluun; 

Or. en 

 

 


