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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikoilla on tärkeä rooli 
aluekehityksessä ja ne voivat antaa 
merkittävän panoksen koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

1. korostaa, että työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikoilla on tärkeä rooli 
kestävässä ja yhteiskunnallisesti 
tasapainoisessa aluekehityksessä ja ne 
voivat antaa merkittävän panoksen 
alueellisten erojen vähentämiseen, 
hyvinvoinnin edistämiseen ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien tarjoamiseen kaikille 
kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 2
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita;

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta edistävän politiikan 
toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa, 
jotta saadaan toteutettua esimerkiksi 
työllisyyteen, koulutukseen ja köyhyyden 
vähentämiseen liittyvät Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 3
Kinga Göncz



PE488.029v01-00 4/24 AM\900867FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita;

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita; korostaa, että 
köyhyys on keskittynyt pääasiassa 
mikroalueiden tasolle, ja katsoo, että sitä 
olisi torjuttava tämän näkökohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita;

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
sosiaalista osallisuutta, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä, jotka ovat 
Eurooppa 2020 -strategian keskeisiä 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 5
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita;

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, kestävää ja 
ihmisarvoista työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä, jotka ovat 
Eurooppa 2020 -strategian keskeisiä 
tavoitteita;

Or. el

Tarkistus 6
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa 
voi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita;

2. katsoo, että alueellisen lähestymistavan 
pitäisi toimia tehokkaana mekanismina 
edistettäessä kehitystä, työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä, 
jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiä tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 7
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että köyhyyden torjuntaan 
sisältyy syrjäytymisen torjunta ja että 
alueilla, joilla väestöntiheys on hyvin 
alhainen tai väestö ikääntyy, kohdataan 
väestön lääketieteellistä vähentymistä, 
joka olisi kompensoitavissa nopean 
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tietotekniikan paremmalle saatavuudella 
ja etälääketieteen edistämisellä;

Or. fr

Tarkistus 8
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että alueellisen 
lähestymistavan pitäisi olla tehokas 
mekanismi, jolla autetaan pk-yrityksiä 
luomaan uusia kestäviä työpaikkoja ja 
ottamaan käyttöön tai kehittämään 
ammattikoulutusohjelmia;

Or. en

Tarkistus 9
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kasvuun ja 
työllistymiseen tähtäävä yritystoiminta ja 
osaamisen hyödyntäminen toimivat yli 
hallinnollisten aluerajojen;

Or. fi

Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että sosiaali- ja 
työllisyystilannetta koskevien 
indikaattoreiden, jotka liittyvät 
esimerkiksi sosiaalietujen maksamisen 
perusteella oikaistuihin käytettävissä 
oleviin tuloihin, olisi täydennettävä 
rakennerahastojen, mukaan lukien 
ESR:n, BKT:hen liittyviä 
tukikelpoisuusperusteita, koska nykyisistä 
indikaattoreista eivät käy aina riittävästi 
ilmi erityistarpeet alueiden, erityisesti 
NUTS 2 -alueiden, tasolla;

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. uskoo, että yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) yhteydessä 
ratkaisevan tärkeä 
toissijaisuusperiaatteen toteuttamiseksi 
monitasoisen hallinnon avulla, ja 
korostaa, että paikallis- ja aluetasolla on 
taattava riittävät valmiudet;

3. katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa merkitsee, että on tärkeää 
varmistaa riittävät valmiudet ja toimiin 
sitoutuminen paikallistasolla ja NUTS 2 
-alueiden tasolla, millä varmistetaan 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppanien 
osallistuminen, koska alueilla on tärkeä 
rooli kumppanuudessa;

Or. en

Tarkistus 12
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. uskoo, että yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) yhteydessä
ratkaisevan tärkeä toissijaisuusperiaatteen 
toteuttamiseksi monitasoisen hallinnon 
avulla, ja korostaa, että paikallis- ja 
aluetasolla on taattava riittävät valmiudet;

3. uskoo, että yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja unionin muiden 
rahastojen yhteydessä ratkaisevan tärkeä 
toissijaisuusperiaatteen toteuttamiseksi 
monitasoisen hallinnon avulla, ja korostaa, 
että paikallis- ja aluetasolla on taattava 
riittävien valmiuksien vahvistaminen, 
erityisesti rahoituksen 
myöntämismenettelyjä koskevan 
koulutuksen avulla;

Or. fr

Tarkistus 13
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. uskoo, että yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) yhteydessä 
ratkaisevan tärkeä toissijaisuusperiaatteen 
toteuttamiseksi monitasoisen hallinnon 
avulla, ja korostaa, että paikallis- ja 
aluetasolla on taattava riittävät valmiudet;

3. uskoo, että yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) yhteydessä 
ratkaisevan tärkeä toissijaisuusperiaatteen 
toteuttamiseksi monitasoisen hallinnon 
avulla, ja korostaa, että paikallis-, alue- ja 
mikroalueiden tasolla on taattava riittävät 
valmiudet sekä kaupungeissa että 
maaseudulla;

Or. en

Tarkistus 14
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää erityisen tärkeänä, että 
koheesiopolitiikkaa tukevista suunnittelu-
ja täytäntöönpanotoimista aluekehityksen 
alalla vastaavalla kaikkien hallintotasojen 
henkilöstöllä on asianmukainen koulutus;

Or. el

Tarkistus 15
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että koheesiopolitiikan ja 
muiden EU:n politiikanalojen välillä on 
tärkeää luoda vahvaa synergiaa, jotta 
turvataan koheesiopolitiikan tehokkuus 
nykyisiin työllisyys- ja sosiaalialan 
haasteisiin vastattaessa;

Or. en

Tarkistus 16
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että koheesiopolitiikan 
määrittämisen ja täytäntöönpanon 
yhteydessä on tärkeää taata 
oikeudenmukainen tasapaino varojen 
käytön tehokkaan valvonnan ja niiden 
vaikuttavuuden välillä;

Or. fr
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Tarkistus 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että alueellinen yhteistyö ja 
makroaluestrategiat voivat olla hyödyllisiä 
välineitä, joilla tunnistetaan ja torjutaan 
alueellisia eroja esimerkiksi koulutukseen 
ja työhön pääsyn yhteydessä ja joilla 
edistetään Euroopan alueiden välistä 
lähentymistä;

Or. en

Tarkistus 18
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja 
katsoo, että ESR:n on edelleen tuettava 
paikallisten lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja, jotka eivät käy 
aina ilmi nykyisestä 
bruttokansantuotteeseen asukasta kohti 
perustuvasta indikaattorista; katsoo 
tämän vuoksi, että ohjelmia on räätälöitävä 
erityisesti heikommassa asemassa oleville 
alueille ja sosiaalisesti syrjäytyneille 
henkilöille tarjottavan tuen perusteella 
ottamalla huomioon sosiaali- ja 
työllisyystilannetta koskevat indikaattorit, 
ja katsoo, että ESR:n on edelleen tuettava 
paikallisten lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla sekä tunnustettava monialaisen 
lähestymistavan tarjoama lisäarvo;
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Or. en

Tarkistus 19
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:a on pidettävä pääasiallisena 
välineenä, jolla vastataan paikallisella 
tasolla tarpeisiin uusien ja parempien 
työmahdollisuuksien luomiseksi sekä 
haavoittuvien ryhmien (kuten naisten, 
nuorten, vammaisten ja vähemmistöjen) 
työllistämiseksi, millä edistetään 
sosiaalista osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 20
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti ja että 
niissä on keskityttävä pieneen määrään 
painopisteitä, joilla vastataan alueiden 
erityisiin haasteisiin, ja katsoo, että ESR:n 
on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
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alalla;

Or. en

Tarkistus 21
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n ja muiden EU:n rahastojen on 
edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden, erityisesti nuorten 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden ja 
köyhyyden torjunnan aloilla;

Or. fr

Tarkistus 22
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;

4. panee merkille, että alueiden välillä ja 
mikroalueiden tasolla niiden sisällä on 
huomattavia sosiaalisia ja työllisyyteen 
liittyviä eroja; uskoo, että ohjelmia on 
räätälöitävä alueellisten ja paikallisten 
tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, että ESR:n 
on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;
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Or. en

Tarkistus 23
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alalla;

4. panee merkille, että alueiden sisällä ja 
niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; uskoo, että 
ohjelmia on räätälöitävä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti, ja katsoo, 
että ESR:n on edelleen tuettava paikallisten 
lähestymistapojen kehittämistä 
työllisyyden ja sosiaalisen ja 
lääketieteellisen osallisuuden alalla;

Or. fr

Tarkistus 24
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että kolmelle alueluokalle 
tarkoitettujen ESR:n määrärahojen 
vähimmäisosuuden määrittelyssä 
tarvitaan enemmän joustavuutta, jotta 
voidaan antaa paremmin räätälöityjä 
ratkaisuja alueellisiin ja paikallisiin 
tarpeisiin ja siten lisätä EU:n rahastojen 
tehokkuutta; katsoo, että tiukat 
vähimmäismäärät, joissa ei oteta 
huomioon alueiden erityispiirteitä, voivat 
johtaa määrärahojen tehottomaan 
käyttöön, mitä olisi vältettävä;

Or. en
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Tarkistus 25
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
4 b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää tärkeänä, että ohjelmoinnissa 
otetaan huomioon "kovien" (EAKR-
tyyppisten, kuten infrastruktuuri) ja 
"pehmeiden" (ESR-tyyppisten, kuten 
koulutus) toimenpiteiden välinen 
täydentävyys, jotta sosiaalisiin ja 
taloudellisiin eroihin voidaan puuttua 
asianmukaisesti; katsoo, että temaattisen 
keskittämisen vaatimuksia koskevissa 
asianmukaisissa toimenpiteissä olisi 
otettava huomioon tällaiset tarpeet ja 
niiden perusteella olisi oltava mahdollista 
käyttää riittäviä täydentäviä resursseja 
etenkin koulutuksen ja terveydenhuollon 
infrastruktuurin aloilla; 

Or. en

Tarkistus 26
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää ensisijaisena tavoitteena 
tehokasta ja kattavaa koulutusta ja sitä, 
että kaikkien sidosryhmien tiedonsaantia 
EU:n aluekehitysvarojen paremmasta 
käytöstä parannetaan;

Or. el
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Tarkistus 27
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota täsmentämään 
koheesiopolitiikan keinojen käyttötapoja 
nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden 
torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 28
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että tehokkaan vastauksen 
tarjoaminen sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden alan moniin ongelmiin vaatii 
eriytettyä lähestymistapaa, jossa on 
otettava huomioon tiettyjen alueiden, 
kuten suurkaupunki- tai 
maaseutualueiden, erityistarpeet;

Or. en

Tarkistus 29
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää erittäin tärkeänä, että 
koheesiopolitiikka kattaa unionin alueen 
kokonaisuudessaan, ja kannattaa tämän 
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osalta komission ehdotusta välialueiden 
luokan perustamisesta;

Or. fr

Tarkistus 30
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että työntekijöiden ja 
vastavalmistuneiden liikkuvuus voi olla 
mahdollinen ratkaisu alueelliseen ja 
paikalliseen työvoimapulaan, ja 
kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
hyödyntämään tätä tehokkaammin 
alueellisen kehityksen ja 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. pitää välttämättömänä koordinoida 
ESR:n tukemia toimia politiikan eri 
tasoilla, jotta tehdään mahdolliseksi 
tehokas alueellinen lähestymistapa; pitää 
erityisen tärkeänä, että paikallistason 
koulutuspalvelut ja välineet yhdistetään 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. en
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Tarkistus 32
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä yhdennettyjä strategioita, joilla 
vastataan työttömyydestä ja köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten 
alueiden tarpeisiin ja suurimmassa 
syrjintä- tai syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin kiinnittäen 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin;

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä yhdennettyjä strategioita, joilla 
vastataan erityisiin alueellisiin ja 
paikallisiin tarpeisiin, esimerkiksi 
työpaikkojen luomiseksi sekä syrjinnän ja 
syrjäytymisen torjumiseksi; erityistä 
huomiota on tässä yhteydessä kiinnitettävä
syrjäytyneisiin väestöryhmiin;

Or. fr

Tarkistus 33
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä yhdennettyjä strategioita, joilla 
vastataan työttömyydestä ja köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin;

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista, 
jotka käyvät ilmi sosiaali- ja 
työllisyystilannetta koskevista 
indikaattoreista, ja että yhdennetyillä 
strategioilla vastataan työttömyydestä ja 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin;
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Or. en

Tarkistus 34
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä yhdennettyjä strategioita, joilla 
vastataan työttömyydestä ja köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin;

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä asianmukaisia rahastoja (kuten 
EAKR:a) koskevia yhdennettyjä 
strategioita, joilla vastataan työttömyydestä 
ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, kuten 
romaneihin useissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 35
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä yhdennettyjä strategioita, joilla 
vastataan työttömyydestä ja köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin kiinnittäen erityistä huomiota 

5. pitää tärkeänä, että 
kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa 
ohjelmissa esitetään kattava analyysi 
alueellisista eroista ja kehittämistarpeista 
sekä yhdennettyjä strategioita, joilla 
vastataan työttömyydestä ja köyhyydestä 
sekä terveydenhoitopalvelujen 
katoamisesta eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
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syrjäytyneisiin väestöryhmiin; syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin;

Or. fr

Tarkistus 36
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on erittäin tärkeää edistää 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä 
tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta 
pitkän aikavälin 
aluekehityssuunnittelusta siten, että 
vahvistetaan ihmisarvoista ja kestävää 
työllisyyttä köyhyyden ja työttömyyden 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Or. el

Tarkistus 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että toimenpideohjelmia ja 
hankkeita on suunniteltava ja pantava 
täytäntöön asianmukaisella tasolla ja että 
on kiinnitettävä huomiota kaupunkien 
rooliin, toimiviin maantieteellisiin 
alueisiin sekä alueisiin, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä tai väestönkehitystä 
koskevia ongelmia;

Or. en
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Tarkistus 38
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että on huolehdittava 
vaikeimmassa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistyminen ja integroituminen 
työmarkkinoille;

Or. fi

Tarkistus 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää institutionaalisia valmiuksia eri 
toimintatasoilla tärkeänä tekijänä, jolla 
varmistetaan alueellisen lähestymistavan 
onnistunut soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 40
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
avoimen vuoropuhelun eri osapuolten 
kanssa kumppanuussopimusten ja 
operatiivisten ohjelmien valmistelemiseksi; 
uskoo, että sidosryhmien välinen 

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
avoimen vuoropuhelun kaikkien eri 
osapuolten, erityisesti 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten tai köyhyyden 
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keskinäinen luottamus on välttämätöntä, 
jotta alueellista lähestymistapaa voidaan 
tehokkaasti hyödyntää ESR:sta 
rahoitettavissa toimissa.

torjunnassa aktiivisesti toimivien 
hallituksista riippumattomien järjestöjen
kanssa kumppanuussopimusten ja 
operatiivisten ohjelmien valmistelemiseksi; 
uskoo, että kaikkien näiden sidosryhmien 
välinen keskinäinen luottamus ja yhteistyö
on välttämätöntä, jotta alueellista 
lähestymistapaa voidaan tehokkaasti 
hyödyntää ESR:sta rahoitettavissa 
toimissa.

Or. fr

Tarkistus 41
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
avoimen vuoropuhelun eri osapuolten 
kanssa kumppanuussopimusten ja 
operatiivisten ohjelmien valmistelemiseksi; 
uskoo, että sidosryhmien välinen 
keskinäinen luottamus on välttämätöntä, 
jotta alueellista lähestymistapaa voidaan 
tehokkaasti hyödyntää ESR:sta 
rahoitettavissa toimissa.

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
avoimen vuoropuhelun eri osapuolten 
kanssa kumppanuussopimusten ja kaikkien 
operatiivisten ohjelmien valmistelemiseksi, 
mikä vahvistetaan komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa "on the 
partnership principle in the 
implementation of the Common Strategic 
Framework Funds - elements for a 
European Code of Conduct on 
Partnership" (SWD(2012) 106 
lopullinen); uskoo, että sidosryhmien 
välinen keskinäinen luottamus on 
välttämätöntä, jotta alueellista 
lähestymistapaa voidaan tehokkaasti 
hyödyntää ESR:sta rahoitettavissa toimissa 
ja varmistaa kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien kansalaisjärjestöjen 
kuuleminen ja osallistuminen 
ohjelmointiin erityisesti ympäristön, 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten 
tasa-arvon ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien kaltaisilla aloilla.

Or. en
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Tarkistus 42
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että on tärkeää helpottaa 
innovatiivisten hankkeiden 
koordinointialustojen täytäntöönpanoa, 
koska niillä on saatu aikaan erinomaisia 
tuloksia sosiaalisen ja lääketieteellisen 
syrjäytymisen torjunnassa;

Or. fr

Tarkistus 43
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
uusien yrittäjien tämänhetkisiä 
olosuhteita, jotta voidaan hyödyntää 
paremmin niiden merkittäviä 
mahdollisuuksia luoda uusia kestäviä 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 44
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)



AM\900867FI.doc 23/24 PE488.029v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota esittämään 
suunnitelman, jonka perusteella ESR:n 
tehokasta käyttöä helpotetaan 
suurimmista taloudellisista vaikeuksista 
kärsivissä valtioissa;

Or. en

Tarkistus 45
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tukee ehdotusta luoda alueiden 
väliluokka, jonka avulla varmistetaan 
suhteellinen ja kohdennettu vastaus 
niiden alueiden tilanteeseen, joilla BKTL 
kasvaa, samoin kuin niiden alueiden 
tilanteeseen, joilla se laskee;

Or. en

Tarkistus 46
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
laatimaan asianmukaisia suosituksia, 
joilla vahvistetaan tuloksiin ja 
dokumentoituun näyttöön perustuvaa 
lähestymistapaa, jotta koheesiopolitiikan 
tehokasta täytäntöönpanoa lisätään;

Or. en



PE488.029v01-00 24/24 AM\900867FI.doc

FI


