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Tarkistus 11
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
vähemmistöjen kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, sekä 
valmiuteen omaksua perussopimuksista 
johtuvien oikeuksien lisäksi myös niistä 
johtuvat velvollisuudet.

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
hyvään hallintotapaan, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen, vähemmistöjen 
kunnioittamiseen ja suojeluun, talouteen, 
jonka on oltava riittävän kehittynyt 
kestääkseen kilpailupaineen 
sisämarkkinoilla, sekä valmiuteen omaksua 
perussopimuksista johtuvat oikeudet ja 
erityisesti niistä johtuvat velvollisuudet.

Or. el

Tarkistus 12
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
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liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
vähemmistöjen kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, sekä 
valmiuteen omaksua perussopimuksista 
johtuvien oikeuksien lisäksi myös niistä 
johtuvat velvollisuudet.

liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
demokraattisten ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen, köyhyyden torjumiseen, 
vähemmistöjen kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, erityisesti
palkkatason, työntekijöiden ja 
ammattiyhdistysoikeuksien, julkisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon, 
koulutuksen ja eläkkeiden, säilyttämisen 
ja nostamisen osalta, 
ympäristönsuojeluun sekä valmiuteen 
omaksua perussopimuksista johtuvien 
oikeuksien lisäksi myös niistä johtuvat 
velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 13
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Liittymisprosessi perustuu 
puolueettomiin arviointiperusteisiin ja 
kaikkien hakijamaiden tasapuolisen 
kohtelun periaatteeseen. Liittymisen 
eteneminen riippuu hakijamaan 
valmiudesta toteuttaa tarvittavat 
uudistukset, joilla sen poliittinen, 
institutionaalinen, oikeudellinen, 
hallinnollinen ja taloudellinen järjestelmä 
saatetaan vastaamaan unionin sääntöjä, 
normeja, politiikkoja ja menettelytapoja.

Liittymisprosessi perustuu puolueettomiin 
arviointiperusteisiin ja kaikkien 
hakijamaiden tasapuolisen kohtelun 
periaatteeseen. Liittymisen eteneminen 
riippuu hakijamaan valmiudesta toteuttaa 
tarvittavat uudistukset, joilla sen 
poliittinen, institutionaalinen, 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen järjestelmä saatetaan 
vastaamaan unionin periaatteita, sääntöjä, 
normeja, politiikkoja ja menettelytapoja.

Or. el
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Tarkistus 14
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle ja Turkille. Se 
on vahvistanut Albanian, Bosnia ja 
Hertsegovinan, Serbian ja Kosovon13

Eurooppa-perspektiivin, ja nämä maat ovat 
mahdollisia ehdokasmaita.

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle, Turkille ja 
Serbialle. Se on vahvistanut Albanian, 
Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon13

Eurooppa-perspektiivin, ja nämä maat ovat 
mahdollisia ehdokasmaita.

Or. el

Tarkistus 15
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 



PE491.079v01-00 6/14 AM\904008FI.doc

FI

naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vastaamaan täysimääräisesti 
Kööpenhaminan arviointiperusteita. 
Rahoitustuen ja liittymistä valmistelevan 
strategian täytäntöönpanon yleisen 
edistymisen välistä johdonmukaisuutta 
olisi lisättävä.

Or. el

Tarkistus 16
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti ja saattaa maat 

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
syventämään oikeuslaitoksen ja 
julkishallinnon demokraattista uudistusta 
ja vastuuvelvollisuutta, edistämään ja 
kunnioittamaan perusoikeuksia, 
demokraattisia oikeuksia, ihmisoikeuksia 
ja työntekijöiden oikeuksia ja edistämään
sekä valtavirtaistamaan miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
sukupuoleen, etniseen alkuperään, 
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vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

uskontoon tai uskoon, vammaan, ikään 
tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää syrjinnän vastaisten 
periaatteiden tehokkaalla toteuttamisella, 
lisäämään lasten oikeuksia ja torjumaan 
naisiin, lapsiin, vähemmistöihin ja 
muihin heikoimmassa asemassa oleviin 
henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
ahdistelua. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, ja erityisesti olisi 
tuettava aikaisempaa enemmän 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjuntaa Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ja saattaa maat vähitellen 
vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

Or. en

Tarkistus 17
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On tärkeää, että kansalaisjärjestöt 
otetaan yhä enemmän mukaan liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä 
rahoitettujen hankkeiden suunnitteluun 
ja täytäntöönpanoon, jotta varmistetaan, 
että liittymistä valmisteleva tuki heijastaa 
todellisia tarpeita ja odotuksia, lisää 
tämän tukivälineen hankkeiden 
näkyvyyttä sekä edistää elinvoimaista 
kansalaisyhteiskuntaa edunsaajamaissa.

Or. el
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Tarkistus 18
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On unionin edun mukaista avustaa 
edunsaajamaita niiden toimissa 
järjestelmiensä uudistamiseksi siten, että ne 
saatetaan vastaamaan unionin järjestelmiä. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan 
ne voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(13) On unionin edun mukaista avustaa 
edunsaajamaita, mikäli ne niin haluavat,
niiden toimissa järjestelmiensä 
uudistamiseksi siten, että ne saatetaan 
vastaamaan unionin järjestelmiä. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan 
ne voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Tarkistus 19
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Näiden delegoitujen säädösten osalta 
on erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(16) Näiden delegoitujen säädösten osalta 
on erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission on delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti, jotta kyseiset toimielimet 
voivat käyttää koko toimivaltaansa, 
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mukaan luettuna delegoituja säädöksiä 
koskevaa veto-oikeutta tai oikeutta 
peruuttaa säädösvallan siirto.

Or. en

Tarkistus 20
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) demokraattisten instituutioiden ja 
oikeusvaltioperiaatteen, myös sen 
täytäntöönpanon, lujittaminen;

(i) demokraattisten instituutioiden ja 
oikeusvaltioperiaatteen, myös sen 
täytäntöönpanon, lujittaminen;
ammattiyhdistysten ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten mukaan 
ottaminen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin;

Or. en

Tarkistus 21
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi 
kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, syrjimättömyys, 
lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi 
kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvon ja 
uskonnonvapauden edistäminen ja
syrjimättömyys, lehdistönvapaus sekä 
tiedotusvälineiden ja Internetin vapaus ja 
hyvien naapuruussuhteiden edistäminen;

Or. el
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Tarkistus 22
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi 
kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, syrjimättömyys, 
lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

(ii) demokraattisten, työntekijöiden ja 
ihmisoikeuksien sekä perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien, myös itsemääräämisoikeuden,
entistä parempi kunnioittaminen, 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja 
valtavirtaistaminen, sukupuoleen, 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaan, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän vastaisten 
periaatteiden tehokas toteuttaminen, 
mihin sisältyy myös naisten ja miesten 
välinen tasa-arvo ja kaikkien ihmisten, 
myös vammaisten ja iäkkäiden, oikeudet, 
jotta taataan tietoturva, lisätään lasten 
oikeuksia ja torjutaan naisiin, lapsiin, 
vähemmistöihin ja muihin heikoimmassa 
asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja ahdistelua,
lehdistönvapauden edistäminen ja suojelu 
sekä hyvien naapuruussuhteiden 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 23
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisen 
vuoropuhelun kehittäminen;

(v) kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja 
sosiaalisen vuoropuhelun luominen ja 
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vahvistaminen;

Or. el

Tarkistus 24
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) unionin normien saavuttaminen 
taloudessa ja talouden ohjauksessa ja 
hallinnassa;

(i) unionin normien saavuttaminen 
taloudessa ja talouden ohjauksessa ja 
hallinnassa sekä korruption ja petoksien 
torjunnassa ottaen huomioon 
maailmanlaajuisen talouskriisin haasteet 
ja sitä koskevat tarpeet;

Or. el

Tarkistus 25
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, 
jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

(ii) tarvittavat taloudelliset ja 
verotukselliset uudistukset, jotta maa 
pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 26
Paul Murphy
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, 
jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

(ii) talouden demokratisoiminen ja 
samalla sosiaalisten ja ympäristöön 
liittyvien tavoitteiden huomattava 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 27
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen;

(iii) työllisyyden ja ihmisarvoisen työn 
edistäminen ja inhimillisen pääoman 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 28
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen;

(iii) työttömyyden torjuminen, 
työllisyyden edistäminen ja inhimillisen 
pääoman kehittäminen;

Or. el

Tarkistus 29
Paul Murphy



AM\904008FI.doc 13/14 PE491.079v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) työllisyyden edistäminen ja
inhimillisen pääoman kehittäminen;

(iii) työpaikkojen luominen ja julkinen 
investointi koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 30
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen;

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen; ammattiyhdistysoikeuksien 
täydellinen kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 31
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) aineellisen pääoman kehittäminen, 
yhteyksien parantaminen unioniin ja 
alueellisten verkkojen parantaminen.

(v) luonnonvarojen suojelu, harvinaisten 
maametallien kestävä hallinta, aineellisen 
pääoman kehittäminen, ydinturvallisuus,
yhteyksien parantaminen unioniin ja 
alueellisten verkkojen parantaminen.

Or. el
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Tarkistus 32
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistyminen talousuudistuksissa; 
sosiaalisten ja taloudellisten 
kehitysstrategioiden vakaus ja 
tuloksellisuus, edistyminen älykkäässä, 
kestävässä ja osallistavassa kasvussa, myös 
julkisin investoinnein liittymistä 
valmistelevan tukivälineen avulla;

– edistyminen demokraattisissa
talousuudistuksissa; sosiaalisten ja 
taloudellisten kehitysstrategioiden vakaus 
ja tuloksellisuus, edistyminen älykkäässä, 
kestävässä ja osallistavassa kasvussa, myös 
julkisin investoinnein liittymistä 
valmistelevan tukivälineen avulla;

Or. en

Tarkistus 33
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työllisyys, sosiaalipolitiikka ja 
henkilöresurssien kehittäminen;

(c) työttömyyden ja erityisesti 
nuorisotyöttömyyden torjuminen, 
työllisyys, sosiaalipolitiikka ja 
henkilöresurssien kehittäminen;

Or. el


