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Lausuntoluonnos (PE 367.881v01-00)
Constanze Angela Krehl
ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 
parantamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen uusimisesta
(KOM(2006)0036 – C6-0318/2005 – 2004/2099(ACI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 1
1 kohta

1. pitää myönteisenä, että Euroopan neuvosto on päässyt sopimukseen vuosien 2007–
2013 rahoitusnäkymistä, mutta pitää valitettavana, etteivät varatut määrärahat riitä 
tyydyttämään Euroopan unionin tarpeita (poistetaan);

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 2
1 kohta

1. pitää myönteisenä, että Euroopan neuvosto on päässyt sopimukseen vuosien 2007–
2013 rahoitusnäkymistä, mutta pitää valitettavana, etteivät varatut määrärahat riitä 
tyydyttämään Euroopan unionin tarpeita, etenkään aluekehitystarpeita, kyseisellä 
kaudella; palauttaa mieliin, että Euroopan parlamentti oli vaatinut, että
0,41 prosenttia Euroopan unionin BKTL:stä osoitetaan koheesioon, mutta 
Eurooppa-neuvosto vähensi koheesiomäärärahojen osuutta huomattavasti
0,37 prosenttiin;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún ja Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 3
1 kohta

1. pitää myönteisenä, että Euroopan neuvosto on päässyt sopimukseen vuosien 2007–
2013 rahoitusnäkymistä, mutta pitää valitettavana, etteivät varatut määrärahat riitä 
lainkaan tyydyttämään laajentuneen Euroopan unionin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tarpeita eivätkä vastaamaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
ympäristöä koskeviin haasteisiin, etenkään aluekehityksen alalla, kyseisellä 
kaudella;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 4
2 kohta

2. katsoo erityisesti, että otsakkeeseen 1b otetut määrärahat (poistetaan) ovat selvästi 
riittämättömät, ja kehottaa siksi palauttamaan kyseiset määrärahat sille tasolle, jota 
parlamentti ehdotti 8. kesäkuuta antamassaan päätöslauselmassa politiikan haasteista 
ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013; pitää valitettavana 
erityisesti sitä, että eurooppalaista alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen 
varattuja määrärahoja on vähennetty merkittävästi; korostaa, että kyseisellä 
tavoitteella saadaan selkeää eurooppalaista lisäarvoa, sillä se edistää 
jäsenvaltioiden ja alueellisten viranomaisten yhteistyötä; pyytää siksi, että kyseiseen 
tavoitteeseen osoitettavia määrärahoja lisätään huomattavasti; panee merkille myös 
sen, että kilpailukykyä koskevan tavoitteen määrärahoja on vähennetty 
suhteettoman paljon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin ja Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 5
2 kohta

2. katsoo erityisesti, että otsakkeeseen 1b otetut määrärahat ja erityisesti kilpailukykyä ja 
alueellista koheesiota, erityisesti alueellista yhteistyötä koskevia tavoitteita varten 
varatut määrärahat, joita on vähennetty lähes 50 prosentilla komission 
alkuperäisessä ehdotuksessa esitetystä määrästä, ovat selvästi riittämättömät, ja 
kehottaa siksi palauttamaan kyseiset määrärahat sille tasolle, jota parlamentti ehdotti 
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8. kesäkuuta antamassaan päätöslauselmassa politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013; pyytää osoittamaan
määrärahoja tasapainoisemmin alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen, 
siten että alueiden välisen yhteistyön määrärahojen osuus pysyy samana kuin
nykyisellä kaudella eli 6,57 prosentissa (tai 493 000 000 eurossa);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún ja Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 6
2 kohta

2. katsoo erityisesti, että otsakkeeseen 1b otetut rakenne- ja koheesiorahastoihin
osoitetut määrärahat (poistetaan) ovat selvästi riittämättömät, ja kehottaa siksi 
palauttamaan kyseiset määrärahat sille tasolle, jota parlamentti ehdotti 8. kesäkuuta 
antamassaan päätöslauselmassa politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista 
laajentuneessa unionissa 2007–2013 eli 0,41 prosenttia yhteisön BKTL:stä;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 7
2 kohta

2. katsoo erityisesti, että otsakkeeseen 1b otetut määrärahat ja erityisesti kilpailukykyä ja 
alueellisen yhteistyön tavoitteita varten varatut määrärahat ovat selvästi 
riittämättömät, ja kehottaa siksi palauttamaan kyseiset määrärahat sille tasolle, jota 
parlamentti ehdotti 8. kesäkuuta antamassaan päätöslauselmassa politiikan haasteista 
ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 8
2 a kohta (uusi)

2 a. muistuttaa, että jäsenvaltiot pitävät tärkeänä Lissabonin strategian onnistumista, ja 
korostaa, että vahvalla koheesiopolitiikalla, jolla on riittävä rahoitus, voi olla 
huomattava vaikutus Lissabonissa ja Göteborgissa asetettujen talous-, sosiaali- ja 
ympäristöasioita koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo ja Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 9
2 a kohta (uusi)

2 a. katsoo, että joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sopimuksesta 
johtuvat erot unionin eri alueiden kohtelussa, erityisesti tilastovaikutuksesta 
kärsivien alueiden yhteydessä, on korjattava, sillä eriarvoinen kohtelu on vastoin 
Euroopan unionin perusperiaatetta, joka koskee unionin alueen sopusointuisen ja 
tasapainoisen kehityksen edistämistä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún ja Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 10
2 a kohta (uusi)

2 a. pitää valitettavana, että joulukuun 2005 Eurooppa-neuvostossa ei kyetty takaamaan
täyttä korvausta tilastovaikutuksesta kärsiville alueille, joiden määrärahoja 
vähennetään vaiheittain 20 prosenttia alkaen heti vuodesta 2007 ja päättyen vuonna 
2013; pitää välttämättömänä, että näiden alueiden tuet on neuvoston kanssa 
käytävissä neuvotteluissa saatava nostettua samalle tasolle kuin köyhimpien 
alueiden tuet;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 11
2 a kohta (uusi)

2 a. pitää valitettavana, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) määrärahoja vähennettiin 21,3 prosentilla komission 
alkuperäisessä ehdotuksessa esitetystä määrästä; korostaa kyseisen rahaston 
merkitystä, sillä yli 50 prosenttia EU-25:n väestöstä asuu maaseutualueilla ja 
näiden alueiden osuus on 90 prosenttia Euroopan unionin pinta-alasta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Železný ja Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 12
3 kohta

3. panee merkille, että neuvoston ehdotus rahoitusnäkymiksi vaikuttaa parhaillaan 
parlamentissa käsiteltävänä oleviin lainsäädäntöehdotuksiin, ja korostaa, että 
yhteispäätösmenettelyssä neuvoston kanssa on löydettävä sopuratkaisu, jonka 
molemmat osapuolet voivat hyväksyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 13
3 a kohta (uusi)

3 a. arvostelee tässä yhteydessä rahoitusneuvotteluissa esitettyä ehdotusta, että EU:n 
rahastoista myönnettävän tuen määrän laskutapaan ja arvonlisäveron 
vähennyskelpoisuuteen sovellettaisiin eri vaatimuksia, ja vaatii yksityisen 
yhteisrahoituksen lisäämistä sekä arvonlisäveron vähennyskelpoisuutta kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 14
4 kohta

4. pitää myönteisenä sitä, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava 
rahasto, jolla autetaan unionin alueiden työntekijöitä kohtaamaan yritystoiminnan 
siirtämisen ja globalisaation mukanaan tuomat haasteet;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Železný ja Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 15
4 kohta

4. pitää myönteisenä sitä, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava 
rahasto, jolla autetaan kaikkien Euroopan unionin alueita kohtaamaan (poistetaan)
globalisaation sivuvaikutusten mukanaan tuomat muutokset, kuten työpaikkojen 
siirtyminen ulkomaille ja lisääntynyt ulkomainen kilpailu;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 16
4 kohta

4. pitää myönteisenä sitä, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava 
rahasto, jolla autetaan alueiden asukkaita kohtaamaan yritystoiminnan siirtämisen ja 
globalisaation mukanaan tuomat haasteet; arvostelee komissiota kuitenkin siitä, että 
yleiskattavaa tukea koskevalla asetusehdotuksella se luo päällekkäisiä 
tukirakenteita ja etääntyy näin ehdotuksestaan, että jo olemassa olevia Euroopan 
sosiaalirahaston tukirakenteita käytetään tähän rahastoon, ja pelkää, että tällaiset 
päällekkäiset rakenteet lisäävät työllistämispolitiikan byrokratiaa sekä 
johdonmukaisuutta koskevia ongelmia ja että hajauttamisen periaatteet saatetaan
sulkea pois;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 17
4 kohta

4. pitää myönteisenä sitä, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava 
rahasto, jolla autetaan alueiden asukkaita kohtaamaan yritystoiminnan siirtämisen ja 
globalisaation mukanaan tuomat haasteet; vaatii, että koska globalisaatioon 
mukautumista helpottava rahasto on tarkoitettu tukemaan työntekijöitä ja
globalisaatioon mukautumiseen tarkoitetusta tuesta voidaan huolehtia parhaiten 
alueellisella tasolla, 19. joulukuuta 2005 tehdyn Brysselin sopimuksen 12 kohdan 
määräykset on siirrettävä otsakkeessa 1b "Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio" 
olevaan 59 a kohtaan (uusi);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún ja Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 18
4 kohta

4. pitää myönteisenä sitä, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava 
rahasto, jolla autetaan alueiden asukkaita kohtaamaan yritystoiminnan siirtämisen, 
yritysten toiminnan lopettamisen ja globalisaation mukanaan tuomat haasteet;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 19
4 kohta

4. antaa tunnustusta sille, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava 
rahasto, jolla autetaan alueiden asukkaita kohtaamaan yritystoiminnan siirtämisen ja 
globalisaation mukanaan tuomat haasteet;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 20
4 a kohta (uusi)

4 a. on sitä mieltä, että Euroopan unionin tuen myöntäminen tuotantotoiminnan 
hajauttamiseen ulkomaille on periaatteessa estettävä, ja vaatii Euroopan komissiota 
ja neuvostoa löytämään ratkaisun, jotta EU:n tukia myönnetään tulevaisuudessa 
ainoastaan uusien työpaikkojen luomiseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 21
6 kohta

6. vaatii, että näiden jo olemassa olevien välineiden käyttöön ottamista koskevia 
mekanismeja ja menettelyjä muutetaan niiden nopean, epäbyrokraattisen ja tehokkaan 
käytön takaamiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 22
7 kohta

7. vaatii, että kaikki n+2-säännön (tai n+3-säännön) takia käyttämättä jääneet 
määrärahat on säilytettävä koheesiomäärärahoissa ja ne on osoitettava muille 
rakennetukea tarvitseville EU:n alueille; kehottaa lisäksi komissiota esittelemään 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen kierrätysmekanismin käyttöönotosta;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún ja Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 23
7 kohta

7. vaatii, että n+2/n+3-säännön mukaisesti vapautetut ja erityisesti otsakkeeseen 1b 
varatut määrärahat on voitava käyttää uudelleen ainoastaan tässä otsakkeessa ja että 
tämä mahdollisuus kuvataan nimenomaisesti toimielinten välisessä sopimuksessa; 
kehottaa (poistetaan) komissiota esittelemään parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
tällaisen kierrätysmekanismin käyttöönotosta;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 24
7 kohta

7. vaatii, että n+2-säännön mukaisesti vapautetut määrärahat palautetaan laatu- ja 
suoritusvaraukseen ja että tämä varaus kuvataan nimenomaisesti toimielinten välisessä 
sopimuksessa; kehottaa lisäksi komissiota esittelemään parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen kierrätysmekanismin käyttöönotosta puolueettomien ja avointen 
arviointiperusteiden mukaisesti ja josta päätetään yhteispäätösmenettelyssä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 25
7 a kohta (uusi)

7 a. pitää tässä yhteydessä kiinni vaatimuksestaan, että myös koheesiorahaston 
yhteydessä on otettava käyttöön yhteisön laatu- ja suoritusvaraus menetelmänä, 
jolla palkitaan edistyksestä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún ja Kyriacos Triantaphyllides

Tarkistus 26
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa, että toimielinten välisestä sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa on 
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varmistettava, että rakenne- ja koheesiorahastojen menotavoite täyttyy kaikilta osin 
ja rahaston täytäntöönpano varmistetaan eikä otsakkeeseen 1b jää lainkaan 
marginaalia;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Jamila Madeira

Tarkistus 27
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää tärkeänä, että sopimuksella poistetaan tilastovaikutuksesta kärsivien alueiden 
keinotekoinen jako rikkaisiin ja köyhiin, sillä tämä estää kolmasosaa sellaisten 
alueiden väestöstä, jotka ovat kokonaan tukikelpoisia tavoitteessa 1, saamasta 
tukea; katsoo, että tämä este, joka johtuu pelkästään laskennallisista syistä ja siitä, 
että yhteisön keskimääräinen BKT laski laajentumisen seurauksena, asettaa 
selkeästi huonompaan asemaan tietyt tilastovaikutuksesta kärsivät alueet ja lisää 
niiden taakkaa entisestään, koska kyseiset alueet ovat myös harvimpaan asuttuja ja 
syrjäisimpiä alueita, mikä on vastoin koko lähentymistavoitetta; vaatii tästä syystä, 
että kaikkia tilastovaikutuksesta kärsiviä alueita on kohdeltava samalla tavalla;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 28
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää myönteisenä komission ja neuvoston tunnustusta, että ulkoisia toimia koskevia 
eri välineitä on tarpeen tehostaa; ottaa huomioon, että rajatylittävää yhteistyötä
(cross border cooperation, CBC) koskeva eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline (ENPI) rahoitetaan osittain alueellisista rahastoista
(Euroopan aluekehitysrahastosta, EAKR) ja ulkoisten toimien määrärahoista; 
katsoo, että alueellisen rajatylittävän yhteistyön ulottuvuutta ja sisältöä olisi 
suojeltava valtioiden välisillä säännöksillä korkeintaan 4 vuoden ajan;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 29
9 a kohta (uusi)

9 a. muistuttaa, että rahoitusnäkymät eivät itsessään ole tavoite, vaan väline 
eurooppalaisessa politiikassa, jonka on oltava kaukokatseista ja kunnianhimoista;
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Or. fr


