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Tarkistus 1
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että yhteenkuuluvuus on 
yksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa määrätty EU:n 
tavoite, joka on määritelty SEUT-
sopimuksen 174 artiklassa ja kuuluu EU:n 
ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on yksi 
tärkeimmistä EU:n politiikoista ja myös 
sen tärkein julkisia investointeja koskeva 
politiikka, jonka talousarvio on 
351 800 000 000 euroa kaudella 2014–
2020, siis kolmasosa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä;

1. muistuttaa, että yhteenkuuluvuus on 
yksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa määrätty EU:n 
tavoite, joka on määritelty SEUT-
sopimuksen 174 artiklassa ja kuuluu EU:n 
ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on ja sen 
olisi oltava myös seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä yksi 
tärkeimmistä EU:n politiikoista ja myös 
sen tärkein julkisia investointeja koskeva 
politiikka, jonka talousarvio on 
351 800 000 000 euroa kaudella 2014–
2020, siis kolmasosa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä;

Or. en

Tarkistus 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että yhteenkuuluvuus on 
yksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa määrätty EU:n 
tavoite, joka on määritelty SEUT-
sopimuksen 174 artiklassa ja kuuluu EU:n 
ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on yksi 
tärkeimmistä EU:n politiikoista ja myös 
sen tärkein julkisia investointeja koskeva 
politiikka, jonka talousarvio on 
351 800 000 000 euroa kaudella 2014–

1. muistuttaa, että yhteenkuuluvuus on 
yksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa määrätty EU:n 
tavoite, joka on määritelty SEUT-
sopimuksen 174 artiklassa ja kuuluu EU:n 
ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on yksi 
tärkeimmistä EU:n politiikoista ja myös 
sen tärkein julkisia investointeja koskeva 
politiikka, jonka talousarvio on 
351 800 000 000 euroa kaudella 2014–
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2020, siis kolmasosa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä;

2020, siis kolmasosa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä; vaatii, että 
koheesiopolitiikan määrärahoja ei saisi 
enää leikata;

Or. en

Tarkistus 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimmät 
alueet hyötyvät erityistoimenpiteistä, 
esimerkiksi koheesiopolitiikan yhteydessä 
sellaisten määrärahojen saamista 
koskevista ehdoista, jotka ovat niille 
erittäin tarpeellisia ja elintärkeitä 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamiseksi, kun otetaan huomioon 
niiden taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne, maantieteellisen syrjäisyyden 
voimakas rakenteellinen vaikutus sekä 
niiden erityinen haavoittuvuus 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille;

Or. fr

Tarkistus 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
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jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen, ottaen huomioon 
väestökatoalueiden ja harvaan asuttujen 
alueiden väestöhaasteet ja erityistarpeet; 
katsoo, että se luo kasvua ja työpaikkoja 
koko unionissa sekä auttaa saavuttamaan 
unionin keskeiset tavoitteet ja painopisteet, 
mukaan lukien ilmasto-, energia-, 
innovointi- ja koulutustavoitteet ja 
sosiaalista osallisuutta koskevat tavoitteet 
sekä älykäs, kestävä ja osallistava 
talouskasvu;

Or. es

Tarkistus 5
Maria Spyraki

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; toteaa, että 
täydentävyys varmistaa 
rakennerahastojen tasapainoisen ja 
kestävän käytön yhdessä kaikkien 
käytettävissä olevien lähteiden kanssa, 
rahoitusvälineet mukaan luettuina; 
katsoo, että se luo kasvua ja työpaikkoja 
koko unionissa sekä auttaa saavuttamaan 
unionin keskeiset tavoitteet ja painopisteet, 
mukaan lukien ilmasto- ja energiatavoitteet 
sekä älykäs, kestävä ja osallistava 
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talouskasvu;

Or. en

Tarkistus 6
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu; panee 
merkille, että on tärkeää helpottaa niihin 
alueisiin kohdistuvaa painetta, joihin 
pakolaiskriisi on vaikuttanut muita 
enemmän;

Or. en

Tarkistus 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
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jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä, edistämään alueellista 
yhteistyötä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet, 
infrastruktuuri sekä älykäs, kestävä ja 
osallistava talouskasvu;

Or. ro

Tarkistus 8
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue, erityisesti mikään vähemmän 
kehittynyt alue, jää jälkeen; katsoo, että se 
luo kasvua ja työpaikkoja koko unionissa 
sekä auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

Or. en

Tarkistus 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien 
ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, 
kestävä ja osallistava talouskasvu;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista 
kokonaiskehitystä ja jolla pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei 
mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo 
kasvua ja työpaikkoja koko unionissa sekä 
auttaa saavuttamaan unionin keskeiset 
tavoitteet ja painopisteet, joita ovat 
esimerkiksi kiertotalous sekä kestävä ja 
osallistava kasvu;

Or. en

Tarkistus 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vahvistaa, että koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi on 
olennaisen tärkeää, että alue-, paikallis- 
ja kaupunkiviranomaiset ja muut 
viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että 
käydään vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, 
mukaan lukien korkeakoulut, 
ympäristöjärjestöt ja ryhmät, jotka 
edustavat eri etnisiä ja uskonnollisia 
ryhmiä, eri ikäisiä ihmisiä, vammaisia 
henkilöitä, erilaisia seksuaalisia 
suuntautumisia ja erilaisia sukupuoli-
identiteettejä; 



AM\1188280FI.docx 9/23 PE641.111v01-00

FI

Or. es

Tarkistus 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. palauttaa erityisesti mieliin 
koheesiopolitiikan roolin energian, 
ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten 
lieventämisen yhteydessä; korostaa sen 
merkitystä infrastruktuurin 
kehittämiselle, mikä on tarpeen alueiden 
välillä nykyisin vallitsevien alueellisten, 
sosiaalisten ja taloudellisten erojen 
kaventamiseksi;

Or. en

Tarkistus 12
Tonino Picula

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on kurottava 
umpeen ilmastomäärärahoissa oleva 
3,5 miljardin euron vaje ja vältettävä 
käyttämästä julkisia varoja fossiilisiin 
polttoaineisiin, jotta voidaan jatkossakin 
keskittyä ilmastonmuutoksen torjuntaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 13
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Tonino Picula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka 
on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla 
käsitellään komission 
talousarvioesityksessä vuodeksi 2020 
esitettyjä painopisteitä;

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka 
on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla 
käsitellään komission 
talousarvioesityksessä vuodeksi 2020 
esitettyjä painopisteitä; korostaa 
koheesiopolitiikkaan tehtyjen 
investointien tuottoa, sillä jokainen 
investoitu euro tuottaa 2,74 euroa 
lisäämällä kasvua ja luomalla 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 14
Martina Michels

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että koheesiopolitiikka 
on hyödyllinen väline maahanmuuttajien 
vastaanoton ja kotoutumisen tukemisessa, 
ja vaatii, että unionin varainhoitovuoden 
2020 talousarviolla olisi solidaarisuuden 
nimissä edistettävä muuttoliikkeeseen 
liittyvien haasteiden ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että 
varainhoitovuosi 2020 on nykyisen 
monivuotisen rahoituskehitysjakson 
viimeinen, ja korostaa siksi, että on 
tärkeää valmistautua ja sopeutua 
kitkattomasti uuteen rahoituskauteen;

Or. en

Tarkistus 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että vuosien 2021–2027 
koheesiorahasto ei saisi pienentyä 
vuoden 2020 tasosta edes brexitin 
toteutuessa ja että uusia EU:n aloitteita 
varten olisi myönnettävä riittävästi uusia 
taloudellisia resursseja ja niitä olisi 
käsiteltävä yhteispäätösmenettelyssä;

Or. en

Tarkistus 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. on erittäin huolissaan 
sopimuksettoman brexitin 
talousarviovaikutuksista, ja koska 
alueiden on suunniteltava toimintansa 
etukäteen, vastustaa jyrkästi kaikkia 
odottamattomia leikkauksia 
koheesiopolitiikan määrärahoihin vuonna 
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2020 siinä tapauksessa, että unionin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välille ei 
saada sopimusta;

Or. en

Tarkistus 18
Tonino Picula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
maksumäärärahoja ei enää tarvita vuosille 
2007–2013 ja että maksumäärärahojen 
käyttöaste parani ja hankkeiden valinnan 
taso on noussut hyvin ja saavuttanut 
vihdoin edellisen ohjelmakauden tason 
ollen 75 prosenttia tammikuussa 2019;

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
maksumäärärahoja ei enää tarvita vuosille 
2007–2013 ja että maksumäärärahojen 
käyttöaste parani ja hankkeiden valinnan 
taso on noussut hyvin ja saavuttanut 
vihdoin edellisen ohjelmakauden tason ja 
noussut siitä ollen 83 prosenttia 
syyskuussa 2019; panee kuitenkin 
merkille tässä tasossa jäsenvaltioiden 
välillä olevat suuret erot ja kehottaa 
komissiota edelleen auttamaan jälkeen 
jääneitä jäsenvaltioita parantamaan 
tuloksiaan;

Or. en

Tarkistus 19
Rosa D'Amato

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toistaa kantanaan, että on tärkeää 
vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten 
hallinnollisia valmiuksia, mikä on 
keskeinen tekijä hankkeiden 
asianmukaisen valmistelun ja 
toteuttamisen kannalta paikalla;
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Or. en

Tarkistus 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja 
opetuksia ja välttämään uusia 
maksukriisejä;

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja 
opetuksia ja välttämään uusia 
maksukriisejä; kiinnittää huomiota siihen, 
että viivästykset rahoitettavien ohjelmien 
käynnistämisessä ja hankkeiden 
myöhäinen täytäntöönpano johtavat 
maksupyyntöjen kasautumiseen 
ohjelmakauden loppuun;

Or. ro

Tarkistus 21
Martina Michels

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja 
opetuksia ja välttämään uusia 
maksukriisejä;

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja 
opetuksia ja välttämään uusia 
maksukriisejä; on huolissaan mahdollisen 
sopimuksettoman brexitin seurauksista ja 
kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 
välttämään mahdolliset vaikutukset 
koheesiopolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja 
opetuksia ja välttämään uusia 
maksukriisejä;

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja 
opetuksia ja välttämään uusia viivästyksiä;

Or. en

Tarkistus 23
Alexandra Geese

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ilmaisee huolensa siitä, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettu ilmastorahoituksen tavoite, 
joka oli 20 prosenttia unionin 
talousarviosta, jää saavuttamatta; katsoo, 
että ilmastotoimiin käytettäviksi ehdotetut 
21 prosenttia vuoden 2020 määrärahoista 
eivät riitä korvaamaan menneiden 
vuosien alirahoitusta; vaatii komissiota 
nostamaan huomattavasti vuoden 2020 
ilmastomenojen prosenttiosuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan asianmukaisesti huomioon 
koheesiopolitiikan merkittävän panoksen 
ilmastonsuojeluun tehtäviin 
investointeihin ja unionin 
ilmastorahoituksen tavoitteen 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 24
Rosa D'Amato
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. tähdentää, että 
koheesiopolitiikassa ei saisi tehdä mitään 
sellaisia siirtoja, jotka voisivat vaarantaa 
rakenne- ja investointirahastojen kyvyn 
edistää infrastruktuurien kehittämistä 
kaikkialla Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 25
Martina Michels

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. palauttaa mieliin, että 
koheesiopolitiikalla ja talouden 
ohjausjärjestelmällä on eri tavoitteet, 
jotka ovat osittain ristiriidassa keskenään;

Or. en

Tarkistus 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella;

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella; tähdentää, että 
koheesiorahoitus on asetettava etusijalle 
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perusinfrastruktuurin kehittämisen 
jälkeen, erityisesti voimakkaasti jälkeen 
jääneillä alueilla;

Or. ro

Tarkistus 27
Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella;

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella; muistuttaa, että uudet 
unionin aloitteet olisi rahoitettava uusilla 
lisämäärärahoilla eikä unionin 
pitkäaikaisten politiikkojen 
kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 28
Rosa D'Amato

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella;

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella ja katsoo, että kansallisten 
viranomaisten kanssa sovituissa 
uudistuksissa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon alueelliset 
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tarpeet ja erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 29
Tonino Picula

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; varoittaa 
tekemästä lisäyksiä koheesiopolitiikan 
kustannuksella;

8. toteaa, että rakenneuudistusten 
tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaraa; toistaa tukensa 
rakenneuudistusten tukiohjelmalle ja 
varoittaa lisäämästä määrärahoja 
koheesiopolitiikan kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa toteuttamaan 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 
uudelleenkohdentamisen noudattaen 
vuoden 2019 talousarviomenettelyssä 
tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen lisäämisestä;

9. kehottaa toteuttamaan 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 
uudelleenkohdentamisen noudattaen 
vuoden 2019 talousarviomenettelyssä 
tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen lisäämisestä; 
korostaa, että rahoitusta on 
kohdennettava erityistoimenpiteisiin, 
joilla pyritään vähentämään nuorten 
poismuuttoa vähemmän kehittyneiltä 
alueilta;

Or. ro
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Tarkistus 31
Rosa D'Amato

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa toteuttamaan 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 
uudelleenkohdentamisen noudattaen 
vuoden 2019 talousarviomenettelyssä 
tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen lisäämisestä;

9. kehottaa toteuttamaan 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 
uudelleenkohdentamisen noudattaen 
vuoden 2019 talousarviomenettelyssä 
tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen lisäämisestä; 
korostaa samalla, että suunnittelua ja 
käytettävissä olevien määrärahojen 
hallinnointia on parannettava;

Or. en

Tarkistus 32
Tonino Picula

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa toteuttamaan 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 
uudelleenkohdentamisen noudattaen 
vuoden 2019 talousarviomenettelyssä 
tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen lisäämisestä;

9. kehottaa toteuttamaan 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 
uudelleenkohdentamisen noudattaen 
vuoden 2019 talousarviomenettelyssä 
tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen merkittävästä 
lisäämisestä;

Or. en

Tarkistus 33
Adrian-Dragoş Benea

Lausuntoluonnos
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9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pitää valitettavana, että 
koheesiopolitiikan määrärahat ovat 
vähentyneet aikaisemmalta 
ohjelmakaudelta, ja panee merkille riskin, 
että perusinfrastruktuurin ja erityisesti 
liikenneinfrastruktuurin kehityksessä 
olevat erot kasvavat; kehottaa lisäämään 
talousarviomekanismien joustavuutta, 
jotta voidaan helpottaa määrärahojen 
kohdentamista uudelleen 
perusinfrastruktuuriin, erityisesti TEN-T-
infrastruktuuriin, tehtäviin 
investointeihin, sillä tämä infrastruktuuri 
on taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kantava voima 
unionin tasolla jäsenvaltioissa, joiden 
kehitys on jäänyt selvästi jälkeen;

Or. ro

Tarkistus 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
asettamaan haasteeseen on vastattava 
auttamalla 41:tä hiilestä riippuvaista 
aluetta irrottamaan taloutensa hiilestä ja 
tarjoamalla hiiliteollisuuden työntekijöille 
uudelleenkoulutusta ja 
täydennyskoulutusta, ja näin ollen 
kehottaa lisäämään joustavuutta varojen 
uudelleenkohdentamisessa, jos se on 
tarpeen, jotta koheesiomäärärahoja 
voidaan käyttää tähän tarkoitukseen; 
kehottaa näiden alueiden sujuvan 
siirtymän varmistamiseksi perustamaan 
lisämäärärahoja tarjoavan 
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oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. tukee komissiota siinä, että 
kartoitetaan paremmin alueita, joilla on 
erityistarpeita, jotta voidaan edistää 
oikeudenmukaista siirtymää kohti 
tulevaisuuteen suuntautuneita ja ilmaston 
kannalta kestäviä kehityspolkuja; odottaa 
komissiolta, että se ottaa huomioon 
erityisesti alueet, jotka ovat asteittain 
irtautumassa hiilestä; katsoo, että olisi 
tuettava riittävästi toimia, joissa 
keskitytään erityisesti myös sellaisiin 
terveyteen ja ympäristöön liittyviin 
näkökohtiin, jotka voisivat olla seurausta 
energiasiirtymään liittyvistä 
vaatimuksista, esimerkiksi 
ydinvoimaloiden käytöstä poistamisesta;

Or. en

Tarkistus 36
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pyytää komissiota seurannan 
tulosten perusteella kohdentamaan 
vuoden 2020 aikana uudelleen sitomatta 
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jääneet määrärahat sellaisiin aineellista 
ja aineetonta infrastruktuuria koskeviin 
toimenpiteisiin, joilla pyritään 
vahvistamaan ja panemaan täytäntöön 
yhteyksiä alueiden välillä, varmistamaan 
ympäristön suojelu ja säilyttäminen sekä 
edistämään valmistusteollisuuden kasvua 
erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin 
aloilla;

Or. it

Tarkistus 37
Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. panee merkille komission 
ehdotuksen, jonka mukaan 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
Euroopan talouden hiilestä irrottamiseen 
osoitetaan 21 prosenttia 
varainhoitovuoden 2020 
kokonaistalousarviosta; korostaa, että on 
varmistettava oikeudenmukainen ja reilu 
siirtyminen vähähiiliseen talouteen 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 38
Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. huomauttaa, että on lisättävä 
investointeja tutkimukseen ja innovointiin 
vähähiilisten teknologioiden 
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kehittämiseksi; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa osoittamaan talousarviossa 
riittävästi määrärahoja tulevan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
toteuttamiseen, jotta voidaan varmistaa 
tarvittava tuki hiilestä riippuvaisille ja 
suuria hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville 
alueille oikeudenmukaisen ja osallistavan 
siirtymän helpottamiseksi; palauttaa 
mieliin, että siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen on johtanut 27 000 työpaikan 
menetykseen vuosina 2015–2020 
hiiliteollisuudessa ja luku saattaa nousta 
160 000:een vuoteen 2030 mennessä;

Or. en

Tarkistus 39
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. pyytää komissiota lisäämään 
turvallisuuteen ja kansalaisuuteen 
osoitettavia määrärahoja sekä 
avustamaan jäsenvaltioita, jotka ovat 
muuttoliike- ja pakolaiskriisin etulinjassa;

Or. it

Tarkistus 40
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. kehottaa komissiota 
kohdentamaan lisämäärärahoja 
jäsenvaltioihin, joissa on ollut 
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luonnonkatastrofeja ja kasvitauteja, 
erityisesti Xyella Fastidiosa -
bakteeritautia, kun otetaan huomioon 
kestävään kasvuun osoitettujen 
määrärahojen lisääminen;

Or. it

Tarkistus 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa komissiota varmistamaan 
unionin varojen avoimen, 
oikeudenmukaisen ja vastuullisen käytön.

10. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan unionin 
varojen avoimen, oikeudenmukaisen ja 
vastuullisen käytön.

Or. ro


