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12.6.2012 B7-0303/1 

Tarkistus  1 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että EU:n talousarvio on 

investointitalousarvio, jolla on huomattava 

vipuvaikutus, koska 94 prosenttia sen 

määrärahoista on varattu talouskasvun ja 

työllisyyden elvyttämiseen sekä EU:n 

roolin vahvistamiseen globaalina 

toimijana; tähdentää, että EU:n 

talousarvio on kooltaan rajallinen – vain 

kaksi prosenttia julkisista menoista 

EU:ssa – mutta että se siitä huolimatta 

auttaa kokoamaan yhteen varoja, toimii 

katalysaattorina ja tuottaa 

mittakaavaetuja ja rajat ylittäviä 

vaikutuksia, joiden avulla voidaan 

saavuttaa EU:n yhteiset poliittiset 

tavoitteet; on lujasti vakuuttunut siitä, että 

EU:n talousarvio on hyvin tehokas väline, 

jonka avulla voidaan lisätä sellaisia 

strategisia investointeja, jotka tuottavat 

eurooppalaista lisäarvoa, ja saada 

Euroopan talous elvytettyä sekä tuotettua 

talouskasvua ja parannettua työllisyyttä 

taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden edistämiseksi koko 

EU:ssa; korostaa siksi, että EU:n 

talousarviolla on oltava strateginen asema 

yhdessä kansallisiin talousarvoihin nyt 

sovellettavien talousarvion 

vakauttamistoimien kanssa; 

1. toteaa, että EU:n talousarvio ei täytä 

aiottua tarkoitustaan 

investointitalousarviona, jolla on 

huomattava vipuvaikutus; toteaa, että alle 

45 prosenttia talousarvion menoista on 

otsakkeen 1 (kestävä kasvu) alaisia ja että 

loput määrärahoista on kohdennettu 

muihin tarkoituksiin, jotka eivät 

juurikaan liity strategisiin investointeihin 

Euroopassa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/2 

Tarkistus  2 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. palauttaa mieliin, että se hyväksyi 8. 

kesäkuuta 2011 antamassaan 

päätöslauselmassa suurella enemmistöllä 

SURE-erityisvaliokunnan mietinnön, jonka 

sisältö on edelleen voimassa ja jota on 

pidettävä parlamentin kantana tulevaa 

monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 

koskevia neuvotteluja varten; toistaa, että 

EU:n poliittisia tavoitteita ei voida 

saavuttaa ilman vakaasta EU:n 

talousarviosta saatavaa asianmukaista 

rahoitusta; korostaa, että Eurooppa 2020 

-strategialla, jota kaikki 27 jäsenvaltiota 

kannattavat, olisi autettava Eurooppaa 

toipumaan kriisistä ja vahvistumaan siten, 

että luodaan työpaikkoja ja edistetään 

älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua; 

vahvistaa vastustavansa kaikkia 

ehdotuksia, jotka estävät unionia 

täyttämästä tehtäviään ja jo tekemiään 

poliittisia sitoumuksia tai kantamaan 

uutta vastuuta; 

2. toteaa, että se hyväksyi 8. kesäkuuta 

2011 antamassaan päätöslauselmassa 

suurella enemmistöllä SURE-

erityisvaliokunnan mietinnön, jonka sisältö 

on edelleen voimassa ja jota on pidettävä 

parlamentin kantana tulevaa monivuotista 

rahoituskehystä 2014–2020 koskevia 

neuvotteluja varten; toteaa, että Eurooppa 

2020 -strategia, jolla on tarkoitus auttaa 

Eurooppaa toipumaan kriisistä, perustuu 

Lissabonin strategiaan, jonka 

epäonnistumisen vuoksi se ei ole kovin 

uskottava;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/3 

Tarkistus  3 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. vaatii, että todellisista omista varoista 

saatujen tulojen ja menojen on oltava 

asianmukaisesti tasapainossa EU:n 

talousarviossa perussopimuksen 

mukaisesti; toteaa, että se ei ole valmis 

antamaan hyväksyntäänsä seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä koskevalle 

asetukselle, ilman että päästään 

poliittiseen sopimukseen omien varojen 

järjestelmää koskevasta uudistuksesta, 

jolla lakkautetaan nykyiset hyvitykset ja 

muut korjausjärjestelyt sekä lisätään 

avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja 

kestävyyttä; pitää myönteisenä komission 

29. kesäkuuta 2011 esittämiä ehdotuksia 

omien varojen järjestelmän uudistamisesta, 

mukaan luettuina transaktioveroa ja uutta, 

EU:n omiin varoihin luettavaa 

arvonlisäveroa koskevat ehdotukset, joilla 

on tarkoitus vähentää jäsenvaltioiden 

EU:n talousarvioon maksamat BKTL-

perusteiset maksut 40 prosenttiin vuoteen 

2020 mennessä ja siten tukea 

jäsenvaltioiden ponnisteluja talouden 

vakauttamiseksi; 

3. myöntää, että todellisista omista varoista 

saatujen tulojen ja menojen on oltava 

asianmukaisesti tasapainossa EU:n 

talousarviossa perussopimuksen 

mukaisesti; hylkää komission 29. 

kesäkuuta 2011 esittämät ehdotukset 

omien varojen järjestelmän uudistamisesta, 

mukaan luettuina transaktioveroa ja uutta, 

EU:n omiin varoihin luettavaa 

arvonlisäveroa koskevat ehdotukset; pitää 

valitettavana, että transaktioverosta 

sanotaan koituvan epäoikeudenmukaisen 

suuri taakka joillekin jäsenvaltioille, jotka 

eivät saa siitä minkäänlaista hyötyä; 

Or. en 



 

AM\905126FI.doc  PE489.333v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

12.6.2012 B7-0303/4 

Tarkistus  4 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. vaatii makrotaloudellisen ympäristön ja 

muuttuvan maailman huomioon ottaen 

sekä EU:n varojen käyttämiseksi 

paremmin ja tehokkaammin, että 

monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 

2014–2020 mahdollistaa suuremman 

joustavuuden sekä otsakkeiden sisällä että 

niiden välillä ja monivuotiseen 

rahoituskehykseen kuuluvien vuosien 

välillä, jotta voidaan varmistaa, että 

määrärahoja voidaan tarvittaessa 

mukauttaa muuttuviin olosuhteisiin ja 

prioriteetteihin; pitää kiinni unionin 

talousarvion yhtenäisyyden periaatteesta 

ja korostaa, että kaikki unionin politiikat 

ja ohjelmat olisi sisällytettävä 

monivuotiseen rahoituskehykseen ja niille 

olisi varattava asianmukainen rahoitus, 

koska siten voidaan lisätä 

rahoituskehyksen avoimuutta, 

ennustettavuutta ja vastuullisuutta; 

4. katsoo nykyisen makrotaloudellisen 

ympäristön ja muuttuvan maailman 

haasteet huomioon ottaen, että 

joustavuuden lisääminen monivuotiseen 

rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020 

sekä otsakkeiden sisälle että niiden välille 

ja monivuotiseen rahoituskehykseen 

kuuluvien vuosien välille osoittaa huonoa 

budjetointia; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/5 

Tarkistus  5 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa päättäväisesti, että parlamentti 

ja neuvosto (yleisten asioiden neuvosto) 

neuvottelevat Eurooppa-neuvoston 

vahvistamista poliittisista kannoista, 

ennen kuin neuvosto esittää virallisesti 

ehdotuksensa parlamentin hyväksynnän 

saamiseksi monivuotista rahoituskehystä 

koskevalle asetukselle SEUT:n 312 

artiklan mukaisesti; korostaa, että 

neuvottelut monivuotisia ohjelmia 

koskevista lainsäädäntöehdotuksista 

käydään tavanomaisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä ja että ne 

saatetaan päätökseen, kun niiden 

määrärahoista on päästy sopimukseen; on 

lujasti päättänyt tarvittaessa käyttää 

täysimääräisesti perussopimukseen 

sisältyvää hyväksynnän antamista ja 

tavanomaista lainsäätämisjärjestystä 

koskevaa toimivaltaansa; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\905126FI.doc  PE489.333v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

12.6.2012 B7-0303/6 

Tarkistus  6 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. painottaa, että monivuotisen 

rahoituskehyksen tavoitteista ja 

politiikoista olisi sovittava ennen kuin 

niihin varataan määrärahoja, ja korostaa, 

että parlamentin ja neuvoston olisi käytävä 

täysimittaisia neuvotteluja kaikista 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

liittyvistä näkökohdista ennen 

määrärahojen määrän vahvistamista ja 

koko rahoituskehyspakettia koskevien 

lopullisten mukautusten tekemistä; yhtyy 

näkemykseen, että periaate "mistään ei ole 

sovittu, ennen kuin kaikesta on sovittu" on 

tarkoituksenmukainen 

työskentelymenetelmä; 

6. katsoo, että vaikka monivuotisen 

rahoituskehyksen tavoitteista ja 

politiikoista olisi sovittava ennen kuin 

niihin varataan määrärahoja ja että 

parlamentin ja neuvoston olisi käytävä 

täysimittaisia neuvotteluja kaikista 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

liittyvistä näkökohdista ennen 

määrärahojen määrän vahvistamista ja 

koko rahoituskehyspakettia koskevien 

lopullisten mukautusten tekemistä, 

pitäytyminen periaatteeseen, jonka 

mukaan "mistään ei ole sovittu, ennen 

kuin kaikesta on sovittu", on 

epärealistinen; 

Or. en 

 

 


