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Tarkistus 1
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. ottaa huomioon komission 
tiedonannon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Koheesiopolitiikkaan liittyvä 
strategiaraportti 2010 vuosien 2007–2013 
ohjelmien toteuttamisesta" 
(KOM(2010)0110);

Or. en

Tarkistus 2
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. ottaa huomioon Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä 
11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006;

Or. en

Tarkistus 3
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c. ottaa huomioon komission 
tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia" 
(KOM(2010)2020);

Or. en

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 d. ottaa huomioon Luxemburgissa 
14. kesäkuuta 2010 pidetyssä ulkoasioiden 
neuvoston 3023. istunnossa hyväksytyt 
päätelmät komission vuoden 2010 
strategiaraportista koheesiopolitiikan 
ohjelmien toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 5
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 e. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklan, joka koskee toiminnan 
kehittämistä unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 6
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 f kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 f. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 
mukaan unioni yhtenä päätavoitteenaan 
edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta sekä 
jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta;

Or. en

Tarkistus 7
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 g kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 g. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
on oltava vaikuttava ja tehokas väline, 
jonka avulla vastataan rahoituskriisin 
tuomiin sosioekonomisiin haasteisiin ja 
vähennetään Euroopan alueiden välisiä 
kehityseroja;

Or. en

Tarkistus 8
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 h kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 h. katsoo, että koheesiopolitiikalla on 
keskeinen asema kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
erityisesti työllisyydessä ja 
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sosiaaliasioissa, kaikilla hallintotasoilla ja 
kaikilla maantieteellisillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 9
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
-1 i kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 i. toteaa, että Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) olisi varmistettava 
täystyöllisyys ja 
työllistymismahdollisuudet, edistettävä 
muun muassa työntekijöiden pääsyä 
työmarkkinoille ja lujitettava sosiaalista 
osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 10
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman 
jälkimainingeissa komission raportissa
olisi annettava perusteellisempi ja 
ajantasainen arvio valittujen hankkeiden
vaikutuksista työpaikkojen luomiseen, 
sosioekonomisten eroavaisuuksien 
vähentämiseen, sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja inhimillisen pääoman 
parantamiseen;

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman 
jälkimainingeissa komission tulevissa 
raporteissa olisi annettava perusteellisempi 
ja ajantasainen arvio koheesiopolitiikan 
vaikutuksista Euroopan talouden 
elpymiseen, erityisesti työpaikkojen 
luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen;
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Or. en

Tarkistus 11
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman
jälkimainingeissa komission raportissa olisi 
annettava perusteellisempi ja ajantasainen 
arvio valittujen hankkeiden vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen;

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuinen lama
on muuttanut rajusti EU:n talouden 
toimintaympäristöä, lisännyt työttömyyttä, 
supistanut talouskasvua ja heikentänyt 
liiketoimintaympäristöä ja että sen
jälkimainingeissa komission raportissa olisi 
annettava perusteellisempi ja ajantasainen 
arvio valittujen hankkeiden vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman 
jälkimainingeissa komission raportissa olisi 
annettava perusteellisempi ja ajantasainen 

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman 
jälkimainingeissa komission raportissa olisi 
annettava perusteellisempi ja ajantasainen 
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arvio valittujen hankkeiden vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen;

arvio valittujen hankkeiden vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen; pitää 
valitettavana, etteivät jäsenvaltiot ole 
tyydyttävästi toteuttaneet tasa-arvoista 
budjetointia ja että myös komissio 
sivuuttaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ohjelmien 
toteuttamista koskevassa arviossaan; 
korostaa, että tasa-arvoisen budjetoinnin 
avulla voidaan varmistaa resurssien 
asianmukainen käyttö ja siten 
merkittävästi edistää sukupuolten tasa-
arvoa;

Or. de

Tarkistus 13
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman 
jälkimainingeissa komission raportissa olisi 
annettava perusteellisempi ja ajantasainen 
arvio valittujen hankkeiden vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen;

1. panee tyytyväisenä merkille 
strategiaraportin rakennerahastoista 
vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen 
koheesiopolitiikkaohjelmien 
toteuttamisesta (KOM(2010)0110); katsoo 
kuitenkin, että maailmanlaajuisen laman 
jälkimainingeissa komission raportissa olisi 
annettava perusteellisempi ja ajantasainen 
arvio valittujen hankkeiden vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen, sosioekonomisten 
eroavaisuuksien vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja inhimillisen 
pääoman parantamiseen; pitää parannetun 
seuranta- ja arviointijärjestelmän 
käyttöönottoa välttämättömänä, jotta 
koheesiopolitiikasta voidaan tehdä entistä 
strategisempaa ja 
tulossuuntautuneempaa;

Or. en
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Tarkistus 14
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. uskoo, että – ESR:stä rahoitettavilla –
jäsenvaltioiden tehokkailla ja mitattavissa 
olevilla aloitteilla edistetään Eurooppa 
2020 -strategian köyhyyden 
vähentämistavoitteen saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 15
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota sisällyttämään 
tuleviin raportteihin viittauksen 
rakennerahastojen keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja täydentävyyteen 
sekä niiden ja EU:n muiden 
rahoitusvälineiden väliseen 
vuorovaikutukseen;

Or. en

Tarkistus 16
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä "Uusia ja parempia 
työpaikkoja" -suositukseen liittyvien 

2. pitää myönteisenä "Uusia ja parempia 
työpaikkoja" -suositukseen liittyvien 
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hankkeiden toteuttamisessa jo saavutettua 
edistystä; kehottaa kuitenkin painokkaasti 
asettamaan ensisijaiseksi tavoitteeksi
Eurooppa 2020 -strategian mukaisen
köyhyyden vähentämistavoitteen 
edellyttämien resurssien mobilisoinnin;

hankkeiden toteuttamisessa jo saavutettua 
edistystä; kehottaa kuitenkin painokkaasti 
antamaan pikaisesti käyttöön ja 
kohdentamaan tehokkaasti kaiken 
tarvittavan rahoituksen Eurooppa 2020 
-strategian ensisijaisten tavoitteiden eli
köyhyyden vähentämisen, 
resurssitehokkaan ja kilpailukykyisen 
talouden, osallistavan kasvun sekä 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean 
työllisyyden talouden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 17
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä "Uusia ja parempia 
työpaikkoja" -suositukseen liittyvien 
hankkeiden toteuttamisessa jo saavutettua 
edistystä; kehottaa kuitenkin painokkaasti 
asettamaan ensisijaiseksi tavoitteeksi 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisen 
köyhyyden vähentämistavoitteen 
edellyttämien resurssien mobilisoinnin;

2. pitää talouskriisin ja työttömien määrän 
kasvun vuoksi myönteisenä "Uusia ja 
parempia työpaikkoja" -suositukseen 
liittyvien hankkeiden toteuttamisessa jo
saavutettua edistystä; kehottaa kuitenkin 
painokkaasti komissiota ottamaan 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön menetelmiä, joiden avulla 
helpotetaan rakenneohjelmien 
rahoituksen käyttöä;

Or. pl

Tarkistus 18
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä "Uusia ja parempia 
työpaikkoja" -suositukseen liittyvien 

2. pitää myönteisenä "Uusia ja parempia 
työpaikkoja" -suositukseen liittyvien 
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hankkeiden toteuttamisessa jo saavutettua 
edistystä; kehottaa kuitenkin painokkaasti 
asettamaan ensisijaiseksi tavoitteeksi 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisen 
köyhyyden vähentämistavoitteen
edellyttämien resurssien mobilisoinnin;

hankkeiden toteuttamisessa jo saavutettua 
edistystä; kehottaa kuitenkin painokkaasti 
asettamaan ensisijaiseksi tavoitteeksi 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
tavoitteiden, erityisesti työllisyyttä ja 
sosiaaliasioita koskevien tavoitteiden,
edellyttämien resurssien mobilisoinnin, 
jotta voidaan lisätä kasvua ja tuottavuutta 
ja parantaa Euroopan työllisyystilannetta;

Or. en

Tarkistus 19
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot 
ovat ohjelmia toteuttaessaan siirtäneet 
resursseja EAKR:n hyödyksi ja ESR:n 
haitaksi; pitää valitettavana, että tämän 
takia kansalaisille päätyy itse asiassa 
vähemmän ESR:n resursseja ja EU:n 
näkyvä sitoutuminen sosiaaliseen 
Eurooppaan vastaavasti heikkenee;

Or. de

Tarkistus 20
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. tukee komission suositusta, että 
köyhyyden torjuntaa on tehostettava; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että 
"sosiaalista osallisuutta" koskevaan 
painopisteeseen (ESR-asetuksen 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
i alakohta) liittyvien liitännäistoimien 
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edistäminen on tehokkaasti tukenut 
erityisesti epäedullisessa asemassa olevien 
sosiaalista osallisuutta; katsoo sen vuoksi, 
että tällaisten liitännäistoimien olisi 
edelleen oltava Euroopan 
sosiaalirahaston keskeinen osa;

Or. de

Tarkistus 21
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, ettei komission 
käyttöön antamia ESR:n taloudellisia 
resursseja käytetä täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 22
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden 
torjuntaa ja osaamisen kehittämistä 
koskevien poliittisten tavoitteiden 
saavuttamista; myöntää, että 
"korvamerkintävaatimus" on parantanut 
ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita vähentämään 
hallinnollisia ja muita 
toimenpideohjelmien toteuttamisen 
esteitä, jotta rahoitusta voidaan hyödyntää 
ilman tarpeetonta viivytystä;

Or. pl
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Tarkistus 23
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
varojen joustavuutta, yksinkertaistamaan 
menettelyjä, supistamaan liiallisia 
hallintokustannuksia ja vähentämään 
esteitä, jotka häiritsevät työpaikkojen 
saantia, köyhyyden torjuntaa ja osaamisen 
kehittämistä koskevien poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista; myöntää, että 
"korvamerkintävaatimus" on parantanut 
ohjelmien toteuttamista;

Or. en

Tarkistus 24
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista;
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa, 
sosiaalisen osallisuuden parantamista ja 
osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

Or. de

Tarkistus 25
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa,
osaamisen kehittämistä ja sosiaalisen 
osallisuuden varmistamista koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;
korostaa kuitenkin, että toimet on 
kohdennettava erityisesti painopisteisiin, 
joilla pyritään vastaamaan eri alueiden 
erityisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, 
nykyiset voimavarat ja henkilöresurssit 
kuitenkin huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 26
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista;
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
panee merkille, että 
"korvamerkintävaatimus" voi estää 
resurssien joustavan käytön erityisesti 
kriisiaikana; pitää myönteisenä, että 
komission tuki perustuu tulevaisuudessa 
enemmän kohdentamiseen kuin 
korvamerkintään;

Or. de
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Tarkistus 27
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" 
on parantanut ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa ja 
osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
korostaa, että koheesiopolitiikan 
sääntelykehyksessä olisi sallittava 
suurempi jousto, jotta rahoitusta voidaan 
paremmin kohdentaa epäedullisessa 
asemassa oleville mikroalueille ja 
yhteisöille;

Or. en

Tarkistus 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

3. kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 
liiallisia hallintokustannuksia ja 
vähentämään esteitä, jotka häiritsevät 
työpaikkojen saantia, köyhyyden torjuntaa 
ja osaamisen kehittämistä koskevien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista; 
myöntää, että "korvamerkintävaatimus" on 
parantanut ohjelmien toteuttamista;

katsoo, että viranomaisille olisi annettava 
pikemminkin tiedottava ja neuvoa-antava 
tehtävä kehittämällä tarvittaessa 
keskitettyjä palvelupisteitä ja tuomalla 
lainsäädäntö kansalaisten ulottuville;
katsoo, että sosiaaliviranomaisten 
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suorittamissa tarkastuksissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että vastapuolella on mahdollisuus tulla 
kuulluksi; katsoo myös työlainsäädännön 
monimutkaisuuden vuoksi, että 
erimielisyyksissä viranomaisten kanssa 
vuoropuhelu olisi asetettava etusijalle 
oikeudenkäyntiin nähden, jos 
kansalainen on toiminut hyvässä uskossa;

Or. fr

Tarkistus 29
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että talous- ja 
rahoituskriisin kärjistäessä sosiaalista 
eriarvoisuutta rakennerahastojen 
määrärahat jäsenvaltioille ovat 
pienentyneet;

Or. pt

Tarkistus 30
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille, että ESR:n 
perustamisen tavoitteena oli vähentää 
elinolojen eroja EU:n jäsenvaltioiden ja 
alueiden välillä taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseksi, ja kehottaa komissiota 
tekemään aloitteen jäsenvaltioiden 
yhteisrahoitusta koskevien perusteiden 
muuttamiseksi, jotta voidaan helpottaa 
varojen käyttöä taloudellisesti 
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heikoimmassa asemassa olevilla alueilla;

Or. pt

Tarkistus 31
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää parantaa 
infrastruktuuria ja palveluja 
epäsuotuisilla mikroalueilla, joilla asuu 
paljon sosiaalisesti syrjäytyneitä 
(esimerkiksi romaneja), ja myös tehdä 
niistä kohtuuhintaisia;

Or. en

Tarkistus 32
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että paikallisen 
kehittämisen osuutta koheesiopolitiikassa 
olisi lujitettava tukemalla aktiivista 
osallisuutta työllisyydessä ja 
koulutuksessa, laatimalla pitkällä 
aikavälillä monitahoisia ja asteittain 
kehittyviä, vaiheittaisia ohjelmia sellaisten 
vähäosaisten maaseutu- ja 
kaupunkialueiden kunnostamiseksi, joilla 
asuu paljon sosiaalisesti syrjäytyneitä 
(esimerkiksi romaneja), ja ottamalla 
käyttöön syrjintäkieltoa ja eriytymisen 
vähentämistä koskeva uusi ehto;

Or. en
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Tarkistus 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta ja näkyvyyttä kansalaisten 
keskuudessa sen saavutettavuuden ja 
kohdentamisen parantamiseksi, jotta 
voidaan parantaa kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoille järjestämällä elinikäiseen 
oppimiseen perustuvaa tehokasta 
koulutusta, jonka avulla he voivat 
mukautua työmarkkinoiden kehitykseen 
globaalistumisen ja työpaikkojen 
digitalisoinnin aikana, lisätä 
työvoimaosuutta joustavan työajan sekä 
osa-aikatyön ja etätyön edistämisen 
kautta, luoda kestävän kasvun edellytykset 
ja antaa sosiaaliselle Euroopalle todelliset 
kasvot kiinnittäen erityistä huomiota 
vammaisiin;

Or. fr

Tarkistus 34
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet integroitua ja 
osallistua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

Or. de
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Tarkistus 35
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua entistä paremmin sekä luodaan 
kestävän kasvun edellytykset;

Or. de

Tarkistus 36
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille ja 
varsinkin muita heikommassa asemassa 
oleville (erityisesti romaneille ja 
vammaisille) taataan mahdollisuudet 
työllistyä ja mukautua sekä luodaan 
kestävän kasvun edellytykset;

Or. en

Tarkistus 37
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun ja 
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edellytykset; taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edellytykset;

Or. pt

Tarkistus 38
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset; palauttaa mieliin, että ESR:n 
tehokkuus perustuu sen kykyyn mukautua 
paikallisiin ongelmiin ja aluekohtaisiin 
erityisvaatimuksiin; korostaa ESR:n 
osalta kaikkien työntekijöiden elinikäisen 
ammatillisen koulutuksen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 39
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan kestävän kasvun 
edellytykset;

4. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n 
tehokkuutta, jotta Euroopan kansalaisille 
taataan mahdollisuudet työllistyä ja 
mukautua sekä luodaan älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun edellytykset;
kehottaa sen vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita turvaamaan tehokkaan 
yhteisvaikutuksen rakennerahastojen ja 
asiaankuuluvien unionin toimintalinjojen 
välillä sekä edistämään hankkeita, jotka 
vastaavat työmarkkinoiden tarpeita;
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Or. en

Tarkistus 40
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita korostamaan 
entisestään työntekijöiden koulutusta, 
jotta osaamisyhteiskunnassa voidaan 
luoda laadukkaita ja tulevaisuuteen 
suuntautuneita työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 41
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä,
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa 
ja valvontaa;

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline, jonka avulla 
voidaan parantaa työllisyyttä ja 
työllistymismahdollisuuksia, edistää 
työntekijöiden taitojen mukauttamista 
työmarkkinoiden tarpeisiin, parantaa 
pääsyä työmarkkinoille ja vahvistaa 
sosiaalista osallisuutta – lujittamaan 
ESR:n mahdollisuuksia koheesiopolitiikan 
keskeisenä osatekijänä, parantamaan sen
joustavuutta sekä yksinkertaistamaan ja 
yhdenmukaistamaan menettelyjä, 
seurantaa ja valvontaa; pyytää komissiota 
varmistamaan mahdollisimman suuren 
täydentävyyden ja keskinäisen 
vuorovaikutuksen ESR:n ja EAKR:n 
välillä sekä muiden rahoitusvälineiden 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä,
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa
ja valvontaa;

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä vastaan 
työllistettävyyden kautta sekä sosiaalista 
syrjäytymistä ja työttömyyttä vastaan –
lujittamaan ESR:n mahdollisuuksia, 
taloudellista riippumattomuutta 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden näkökulmasta ja 
joustavuutta, jotta voidaan vastata 
työllisyyttä koskeviin nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin, yksinkertaistamaan 
menettelyjä ja valvontaa sekä 
parantamaan keskeneräisten 
asiakokonaisuuksien seurantaa;

Or. fr

Tarkistus 43
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa 
ja valvontaa;

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä, sukupuolten 
eriarvoisuutta, sosiaalista syrjintää 
(esimerkiksi vammaisiin, 
maahanmuuttajiin ja työttömiin 
kohdistuvaa) ja työttömyyttä vastaan –
lujittamaan ESR:n mahdollisuuksia, 
taloudellista riippumattomuutta ja 
joustavuutta sekä yksinkertaistamaan 
menettelyjä, seurantaa ja valvontaa 
sosiaalisen kestävyyden huomioon ottaen;
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Or. pt

Tarkistus 44
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa 
ja valvontaa;

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
muuttamaan ja yksinkertaistamaan 
menettelyjä, seurantaa ja valvontaa; pyytää 
ottamaan käyttöön syrjintäkieltoa ja 
eriytymisen vähentämistä koskevan uuden 
ehdon, jotta voidaan tukea apua eniten 
tarvitsevia ja kohdentaa sitä 
nimenomaisesti muttei yksinomaan 
romaniyhteisöille;

Or. en

Tarkistus 45
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa 
ja valvontaa;

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan hankkeiden 
hallinnointia ja parantamaan seurantaa ja 
valvontaa; palauttaa mieliin, että 
hankkeiden järjestäjät ovat saaneet 
myönteisiä kokemuksia yleiskattavasta 
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tuesta, ja pitää tervetulleena tehokasta 
kumppanuutta koskevassa ETSK:n 
raportissa (Jan Olsson, ECO/258) 
esitettyä myönteistä arviota yleiskattavasta 
tuesta;

Or. de

Tarkistus 46
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa 
ja valvontaa;

5. kehottaa komissiota – ottaen huomioon, 
että ESR on perusväline köyhyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä 
vastaan – lujittamaan ESR:n 
mahdollisuuksia, taloudellista 
riippumattomuutta ja joustavuutta sekä 
yksinkertaistamaan menettelyjä, seurantaa 
ja valvontaa; korostaa ESR:n merkitystä 
sosiaalista osallisuutta koskevan 
ulottuvuuden vahvistamisessa; korostaa, 
että ESR:n toimintalinjoista on tehtävä 
entistä avoimempia varojen 
kohdentamisessa sekä työllisyydessä 
saavutettujen konkreettisten tulosten
yksityiskohtaisessa arvioinnissa ja 
tarkastelussa;

Or. en

Tarkistus 47
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa ESR:n merkityksen 
sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa 
ja pyytää komissiota lisäämään 



AM\839148FI.doc 25/30 PE452.783v01-00

FI

johdonmukaisuutta ja yhteyksiä ESR:n ja 
eri puiteohjelmien, kuten Equal-aloitteen 
ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, 
välillä koordinoinnin ja yhteistyön 
parantamiseksi EU:n toimintavälineissä;

Or. en

Tarkistus 48
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että ESR:n olisi edistettävä 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
yhteiskuntaan ja työmarkkinoille sekä 
luotava tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
kaikille; palauttaa sen vuoksi mieliin, että 
on tärkeää ottaa käyttöön tasa-arvoinen 
budjetointi, jotta voidaan parantaa 
henkilöresursseja ja inhimillistä 
pääomaa, jotka ovat kilpailukykyisen 
osaamistalouden olennaisia edellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 49
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
resurssien käyttöä ja tehostamaan 
paikallis- ja alueviranomaisten 
valmiuksia talous-, yhteiskunta- ja 
aluekehitykseen erityisesti 
kansalaisjärjestöjen ja pk-yritysten 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 50
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä, että 
strategiaraportissa (KOM(2010)0110) 
painotetaan rakennerahastojen 
tulossuuntautunutta toteuttamista; tukee 
komission ehdotuksia, joiden 
tarkoituksena on painottaa 
rakennerahastojen tulossuuntautunutta 
toteuttamista ja luoda taloudellisia 
kannustimia jäsenvaltioille, jotka 
saavuttavat asetetut tavoitteet, ja siten 
palkita ohjelmien menestyksekkäästä 
toteuttamisesta; pitää myönteisenä, että 
näin voidaan varmistaa varojen
asianmukainen kohdentaminen niitä 
tarvitseville;

Or. de

Tarkistus 51
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä, että yli 
50 prosenttia ESR-ohjelmien tuensaajista 
on naisia; katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi väestökehityksen 
huomioon ottaen kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota ikääntyvien 
työntekijöiden pääsyyn työmarkkinoille;

Or. en
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Tarkistus 52
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
yhteistyötään, jotta voidaan reagoida 
entistä nopeammin ja tehokkaammin 
työmarkkinoiden muutoksiin ja toteuttaa 
tarvittavat tulossuuntautuneet toimet;

Or. en

Tarkistus 53
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pitää myönteisenä, että ESR on 
antanut asiaankuuluvaa tukea 
työmarkkinauudistusten toteuttamiseen ja 
osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, joka 
on auttanut siirtymistä passiivisesta 
aktiiviseen ja jopa ennaltaehkäisevään 
työmarkkinapolitiikkaan; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan 
rakenneuudistuksia, joilla suojataan 
työmarkkinoita mahdollisilta tulevilta 
kriiseiltä;

Or. en

Tarkistus 54
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tukemaan 
edistyksen seurantaa lujittamalla keskeisten 
indikaattoreiden laajaa käyttöä 
kansallisissa strategiaraporteissa; korostaa 
tarvetta selventää kaikkia jäsenvaltioiden 
poliittisia saavutuksia, jotka koskevat 
työpaikkojen luomista kaikille heikossa 
asemassa oleville ryhmille sekä näiden 
ryhmien yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämistä.

6. kehottaa komissiota tukemaan 
edistyksen seurantaa lujittamalla keskeisten 
indikaattoreiden laajaa käyttöä 
kansallisissa strategiaraporteissa; korostaa, 
että komission on pyydettävä 
jäsenvaltioita antamaan sekä laadullisia 
että määrällisiä tietoja koheesiopolitiikan 
ohjelmien toteuttamisesta; korostaa 
tarvetta selventää kaikkia jäsenvaltioiden 
poliittisia saavutuksia, jotka koskevat 
työpaikkojen luomista kaikille heikossa 
asemassa oleville ryhmille sekä näiden 
ryhmien yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämistä.

Or. en

Tarkistus 55
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota tukemaan 
edistyksen seurantaa lujittamalla 
keskeisten indikaattoreiden laajaa käyttöä 
kansallisissa strategiaraporteissa; korostaa 
tarvetta selventää kaikkia jäsenvaltioiden 
poliittisia saavutuksia, jotka koskevat 
työpaikkojen luomista kaikille heikossa 
asemassa oleville ryhmille sekä näiden 
ryhmien yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämistä.

6. kehottaa komissiota tukemaan 
edistyksen seurantaa lujittamalla selkeiden 
ja määrällisten tavoitteiden asettamista 
etukäteen sekä sellaisten 
tulosindikaattoreiden laajaa käyttöä 
kansallisissa strategiaraporteissa, joiden on 
oltava selkeästi tulkittavissa ja 
tilastollisesti validoituja ja joita on 
kerättävä ja julkaistava säännöllisesti; 
korostaa tarvetta selventää kaikkia 
jäsenvaltioiden poliittisia saavutuksia, 
jotka koskevat työpaikkojen luomista 
kaikille heikossa asemassa oleville 
ryhmille sekä näiden ryhmien yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä.

Or. en
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Tarkistus 56
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, ettei koheesiopolitiikkaa saa 
pitää pelkkänä välineenä muiden 
alakohtaisten politiikkojen tavoitteiden 
saavuttamiseksi vaan että kyseessä on 
yhteisön politiikka, josta saadaan paljon 
lisäarvoa ja jolla on oma olemassaolon 
oikeutuksensa eli taloudellinen ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus;

Or. pt

Tarkistus 57
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pyytää komissiota tekemään 
perusteellisen analyysin vakaus- ja 
kasvusopimuksen soveltamisen, euron 
sekä sisämarkkinoiden ja kansainvälisten 
markkinoiden vapauttamisen 
vaikutuksista koheesiopolitiikkaan ja 
lähentymiseen etenkin mikroyritysten ja 
pk-yritysten kannalta kussakin 
jäsenvaltiossa;

Or. pt

Tarkistus 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota kannustamaan 
jäsenvaltioita, jotta ne käyttäisivät 
koheesiopolitiikan eri välineitä entistä 
yhdennetymmin ja koordinoidummin 
niiden tehokkuuden parantamiseksi ja 
tehostaisivat toimia, joiden tarkoituksena 
on saavuttaa sosiaalisen osallisuuden 
ensisijainen tavoite.

Or. bg

Tarkistus 59
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää käymään säännöllistä 
poliittista vuoropuhelua, jotta voidaan 
parantaa koheesiopolitiikan avoimuutta ja 
tilivelvollisuutta sekä sen vaikutusten 
arviointia.

Or. en


