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Tarkistus 1
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
määräysten ja parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti koheesiopolitiikkaa olisi 
harjoitettava luomalla synergioita ja 
välttämällä aluekehityspolitiikan 
resurssien alakohtaista hajaantumista. 
Näitä molempia olisi jatkettava nykyisen 
rahoituskehyksen loppuun sekä tulevassa 
vuoden 2013 jälkeisessä 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 2
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavaa laatua oleva väline, jonka avulla 
voidaan saavuttaa 20-20-20-tavoite 
vuoteen 2020 mennessä ja laatia 
yhtenäinen strategia, jonka avulla 
Euroopan taloudesta onnistutaan 
tekemään hyvin energiatehokas ja vähän 
CO2-päästöjä tuottava keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin 
tehdyt investoinnit eivät ole edistyneet 
odotetulla tavalla;

1. korostaa, että koheesiorahoituksella 
olisi edistettävä koko EU:n kestävää 
kehitystä varmistamalla, että 
hyödynnetään entistä paremmin 
potentiaalia alueilla ja osa-alueilla, joiden 
BKT on alle EU:n keskitason; korostaa, 
että koheesiopolitiikka on perustavaa 
laatua oleva väline, jonka avulla voidaan 
saavuttaa 20-20-20-tavoite vuoteen 2020 
mennessä kiinnittämällä erityistä 
huomiota energiaturvallisuutta ja 
kehitystä koskeviin seikkoihin, jotka 
johtavat työpaikkojen luomiseen 
sisämarkkinoilla;

Or. pl
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Tarkistus 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavaa laatua oleva väline, jonka avulla 
voidaan saavuttaa 20-20-20-tavoite 
vuoteen 2020 mennessä ja laatia 
yhtenäinen strategia, jonka avulla 
Euroopan taloudesta onnistutaan tekemään 
hyvin energiatehokas ja vähän 
CO2-päästöjä tuottava keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin 
tehdyt investoinnit eivät ole edistyneet 
odotetulla tavalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavaa laatua oleva väline, jonka avulla 
voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jonka tarkoituksena 
on toteuttaa toimenpiteitä alueellisen 
eriarvoisuuden poistamiseksi, todellisen 
lähentymisen edistämiseksi sekä kasvun 
ja työllisyyden stimuloimiseksi ja 
sisämarkkinoista aiheutuvien 
kustannusten jakamiseksi uudelleen ja 
korvaamiseksi vähemmän kehittyneiden 
alueiden tapauksessa ja jotta voidaan 
edistää sitä, että voidaan saavuttaa 20-20-
20-tavoite vuoteen 2020 mennessä ja laatia 
yhtenäinen strategia, jonka avulla 
Euroopan taloudesta onnistutaan tekemään 
hyvin energiatehokas ja vähän CO2 
päästöjä tuottava keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; toteaa, että energiatehokkuutta 
ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin tehdyt investoinnit eivät ole 
edistyneet odotetulla tavalla; toteaa, että 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin 
tehdyt investoinnit eivät ole edistyneet 
odotetulla tavalla;

Or. pt

Tarkistus 4
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavaa laatua oleva väline, jonka avulla 

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavaa laatua oleva väline, jonka avulla 
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voidaan saavuttaa 20-20-20-tavoite 
vuoteen 2020 mennessä ja laatia 
yhtenäinen strategia, jonka avulla 
Euroopan taloudesta onnistutaan tekemään 
hyvin energiatehokas ja vähän CO2-
päästöjä tuottava keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; toteaa, että energiatehokkuutta 
ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin tehdyt investoinnit eivät ole 
edistyneet odotetulla tavalla;

voidaan saavuttaa 20-20-20-tavoite 
vuoteen 2020 mennessä ja laatia 
yhtenäinen strategia, jonka avulla 
Euroopan taloudesta onnistutaan tekemään 
hyvin energiatehokas ja vähän CO2-
päästöjä tuottava keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; toteaa, että energiatehokkuutta 
ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin, laajakaistaverkon 
kehittämiseen sekä tieto- ja
viestintätekniikan käyttöön julkisella 
sektorilla ja yrityksissä tehdyt investoinnit 
eivät ole edistyneet odotetulla tavalla;

Or. ro

Tarkistus 5
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavaa laatua oleva väline, jonka 
avulla voidaan saavuttaa 20-20-20-tavoite 
vuoteen 2020 mennessä ja laatia 
yhtenäinen strategia, jonka avulla 
Euroopan taloudesta onnistutaan tekemään 
hyvin energiatehokas ja vähän 
CO2-päästöjä tuottava keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin 
tehdyt investoinnit eivät ole edistyneet 
odotetulla tavalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on 
tärkeä väline, jonka avulla voidaan 
saavuttaa 20-20-20-tavoite vuoteen 2020 
mennessä ja laatia yhtenäinen strategia, 
jonka avulla Euroopan taloudesta 
onnistutaan tekemään hyvin energiatehokas 
ja vähän CO2-päästöjä tuottava 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; toteaa, 
että energiatehokkuutta, 
energiainfrastruktuuria ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin 
tehdyt investoinnit eivät ole edistyneet 
odotetulla tavalla;

Or. en
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Tarkistus 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että koheesiopolitiikan 
tekeminen riippuvaiseksi Eurooppa 2020 -
strategian painopistealueista voisi 
vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, koska 
silloin painotettaisiin liikaa kilpailukykyä, 
sääntelyn poistamista, sopeuttamista, 
liiketoiminta-ajattelua ja tarpeellista 
sosiaalista kestävyyttä koheesio- ja 
lähentymispolitiikan kustannuksella;

Or. pt

Tarkistus 7
Lena Ek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
hankkeet on entistä paremmin 
yhdistettävä työllisyyttä ja kasvua 
koskevaan Eurooppa 2020 -strategiaan ja 
niistä on tehtävä entistä 
tuloshakuisempia; korostaa, että on 
tarpeen asettaa selkeät tavoitteet ja 
arvioida, onko tavoitteet saavutettu, ja 
jakaa toimivaltuudet selkeästi kullekin 
hallintotasolle;

Or. en
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Tarkistus 8
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että koheesiopolitiikka ei 
ohjaa riittävän tehokkaasti investointeja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
edistäviin infrastruktuureihin, kuten 
tulvasuojiin;

Or. pl

Tarkistus 9
Lena Ek

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa yhdistämään tukien 
myöntämisen aikaisempiin tuloksiin ja 
antamaan tilintarkastustuomioistuimelle 
ja petostentorjuntavirastolle lisää 
mahdollisuuksia periä takaisin Euroopan 
unionin varoja, jos jäsenvaltiot käyttävät 
niitä asiattomasti, sekä poistamaan 
tarpeettomat hallinnolliset rasitteet, 
tekemään hankkeiden hallinnoinnista 
entistä joustavampaa ja valvontatoimista 
synkronoituja, jotta niitä voidaan 
yksinkertaistaa ja jotta vältetään 
sekaannusta ja virheellisiä tulkintoja, 
joita nykyiset hallinnolliset käytännöt 
usein aiheuttavat;

Or. en
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Tarkistus 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että jotta vältetään 
liiketoiminnan siirtyminen muualle 
EU:ssa, rakennerahastoista annetun 
julkisen tuen ehdoksi on asetettava 
sijoittautumista, kestoa ja pysyvää 
työllistämistä koskevat pitkän aikavälin 
sopimukset;

Or. pt

Tarkistus 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että koheesiopolitiikkaa ei tule 
pitää helppona välineenä, jota voidaan 
käyttää muiden politiikan alojen 
tavoitteiden saavuttamiseen, vaan että 
koheesiopolitiikka on yhteisön politiikkaa, 
joka tarjoaa huomattavaa lisäarvoa ja 
jolla on oma olemassaolon 
tarkoituksensa: taloudellinen ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus;

Or. pt
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Tarkistus 12
Lena Ek

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota määrittelemään 
rahastojen entistä suuremman käyttöasteen 
esteet energia-alalla ja ehdottamaan 
lisätoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi;

2. pyytää komissiota määrittelemään 
rahastojen entistä suuremman käyttöasteen 
esteet energiatehokkuuden suhteen ja 
ehdottamaan lisätoimenpiteitä tilanteen 
korjaamiseksi; katsoo, että tällaisiin 
toimenpiteisiin voisi sisältyä 
paikallistason parempi tiedonkulku tai 
kokonaispalvelupisteiden perustaminen ja 
sen varmistaminen, että näitä 
toimenpiteitä arvioidaan 
energiatehokkuuden lisääntymisen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 13
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota määrittelemään 
rahastojen entistä suuremman käyttöasteen 
esteet energia-alalla ja ehdottamaan 
lisätoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi;

2. pyytää komissiota määrittelemään 
rahastojen entistä suuremman käyttöasteen 
esteet energia-alalla ja ehdottamaan 
lisätoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi;
katsoo, että esitetyillä toimenpiteillä ei 
kuitenkaan voida muuttaa nykyisiä 
koheesiopolitiikan perusteita eivätkä ne 
saa johtaa varojen alakohtaiseen 
hajaantumiseen;

Or. en
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Tarkistus 14
Lena Ek

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja kansallisia 
viranomaisia parantamaan 
koheesiorahaston varojen ja tutkimuksen 
puiteohjelman välistä yhteyttä; korostaa, 
että koheesiorahaston varoja olisi 
käytettävä tutkimusinfrastruktuurin 
tehostamiseen, jotta tutkimuksen olisi 
mahdollista saavuttaa vaadittava 
huipputaso tutkimusrahoituksen 
saamiseksi; kehottaa parantamaan 
tiedonkulkua koheesiorahaston ja 
tutkimushankkeiden välistä tiedonkulkua, 
kun erittäin lupaavat hankkeet 
edellyttävät entistä parempia laitteistoja, 
jotta hakemus hyväksytään;

Or. en

Tarkistus 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tekemään 
perusteellisen analyysin vaikutuksista, 
joita vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanolla, eurolla ja 
kansainvälisillä markkinoilla on 
koheesio- ja lähentymispolitiikkaan 
erityisesti mikroyritysten ja pk-yritysten 
osalta kussakin jäsenvaltiossa;

Or. pt
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Tarkistus 16
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota sisällyttämään EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen automaattisesti ehtoihin, 
joiden mukaisesti myönnetään 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varoja, ja "korvamerkitsemään" varoja, 
jotta energiatehokkuutta ja hajautettuja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin myönnettävien varojen osuus 
kasvaa;

3. pyytää komissiota sisällyttämään, mikäli 
mahdollista, EU:n koheesiopolitiikan ja 
rahoitusnäkymien tarkistamisen yhteydessä 
energian säästämisen automaattisesti 
ehtoihin, joiden mukaisesti myönnetään 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varoja, ja "korvamerkitsemään" varoja, 
jotta energiatehokkuutta ja hajautettuja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin myönnettävien varojen osuus 
kasvaa; huomauttaa, että tällä ei saa syrjiä 
hankkeita, jotka eivät mitenkään liity 
energiatehokkuuskysymyksiin, eikä lisätä 
edunsaajia koskevaa rakennerahastojen 
ja koheesiorahaston byrokratiaa;

Or. en

Tarkistus 17
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota sisällyttämään EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen automaattisesti ehtoihin, 
joiden mukaisesti myönnetään 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varoja, ja "korvamerkitsemään" varoja, 
jotta energiatehokkuutta ja hajautettuja
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin myönnettävien varojen osuus 
kasvaa;

3. pyytää komissiota sisällyttämään EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen, joka saadaan aikaan 
teknisesti ja taloudellisesti 
tehokkaammalla energian käytöllä,
automaattisesti ehtoihin, joiden mukaisesti 
myönnetään rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varoja, ja 
"korvamerkitsemään" varoja sähkön 
tuotantoon ja siirtoon, jotta 
energiatehokkuutta ja hajautettua
yhteistuotantoa ja uusiutuvia 
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energialähteitä koskeviin hankkeisiin 
myönnettävien varojen osuus kasvaa;

Or. pl

Tarkistus 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota sisällyttämään EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen automaattisesti ehtoihin, 
joiden mukaisesti myönnetään 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varoja, ja "korvamerkitsemään" varoja, 
jotta energiatehokkuutta ja hajautettuja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin myönnettävien varojen osuus 
kasvaa;

3. pyytää komissiota ottamaan EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen huomioon ehtoina, joiden 
mukaisesti myönnetään rakennerahastojen 
ja koheesiorahaston varoja edellyttäen, että 
erityistukea on käytettävissä 
investointeihin, jotka ovat tarpeellisia 
energian säästämiseksi, ja 
"korvamerkitsemään" varoja, jotta 
energiatehokkuutta ja hajautettuja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin myönnettävien varojen osuus 
kasvaa;

Or. pt

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota sisällyttämään EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen automaattisesti ehtoihin, 
joiden mukaisesti myönnetään 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varoja, ja "korvamerkitsemään" varoja, 
jotta energiatehokkuutta ja hajautettuja 

3. pyytää komissiota sisällyttämään EU:n 
koheesiopolitiikan ja rahoitusnäkymien 
tarkistamisen yhteydessä energian 
säästämisen automaattisesti ehtoihin, 
joiden mukaisesti myönnetään 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varoja, ja "korvamerkitsemään" varoja, 
jotta energiatehokkuutta koskeviin 
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uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin myönnettävien varojen osuus 
kasvaa;

hankkeisiin ja erityisesti rakennusten 
energiatehokkuutta koskeviin hankkeisiin
ja hajautettuja uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin hankkeisiin myönnettävien 
varojen osuus kasvaa;

Or. ro

Tarkistus 20
Francisco Sosa Wagner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on vakuuttunut, että asuntoala voi 
edistää alueellista kehitystä vahvistamalla 
taloudellista toimintaa, joka perustuu 
energia-alan tekniseen innovaatioon ja 
kaupunkialueiden kunnostamiseen, ja 
vahvistamalla sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta asianomaisella 
alueella; pyytää komissiota 
käynnistämään kesäkuuhun 2011 
mennessä eurooppalaisen 
rakennusaloitteen eurooppalaisen 
energiaomavaraisen rakennetun 
ympäristön tukemiseksi ja toteuttamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käyttämään hyväkseen tilaisuutta, joka 
tarjoutuu kauden 2007–2013 
rahoitusnäkymien ja koheesiopolitiikan 
väliarvioinnin yhteydessä, jotta 
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varmistetaan, että Euroopan unionin 
varoja voidaan käyttää enemmän 
kaudella 2011–2013;

Or. ro

Tarkistus 22
Francisco Sosa Wagner

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että rakennusten 
kunnostamiseen tarkoitettua EU:n 
rahoitusta olisi myönnettävä ainoastaan 
hankkeisiin, joilla tuetaan perusteellisia 
kunnostustöitä, joilla energian kysyntää 
voidaan vähentää korjauksia edeltävään 
tilanteeseen nähden 50–90 prosentilla 
rakennuksen kunnosta riippuen, jotta 
vuoteen 2050 olemassa oleva 
rakennuskanta kohentuu keskimäärin 
vähintään 80 prosentilla nykyiseen tasoon 
nähden;

Or. en

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon Eurooppa 2020 -
strategiassa määritellyt painopistealueet 
ja olemaan joustava tarkistaessaan 
toimintaohjelmia ja jakaessaan uudelleen 
rahoitusta ohjelmien välillä, jotta 
saavutetaan kyseisessä strategiassa 
asetetut tavoitteet;
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Or. ro

Tarkistus 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. myöntää, että resurssien tehokkaalla 
käytöllä saavutetaan useita sosiaalisia ja 
taloudellisia etuja, erityisesti luodaan 
työpaikkoja, joita ei voida siirtää muualle, 
niin maaseutualueilla kuin kaupungeissa ja 
erityisesti pk-yrityksissä;

4. myöntää, että resurssien tehokkaalla 
käytöllä saavutetaan useita sosiaalisia ja 
taloudellisia etuja, erityisesti luodaan 
työpaikkoja, joita ei voida siirtää muualle, 
niin maaseutualueilla kuin kaupungeissa ja 
erityisesti pk-yrityksissä; on huolissaan 
siitä, että joillakin alueilla EU:n tuki 
erityisesti mikro- ja pk-yrityksille ei ole 
ollut tarpeeksi suurta sisämarkkinoiden, 
EMUn ja maailmankaupan 
vapauttamisen aiheuttamien kielteisten 
vaikutusten lieventämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 25
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. myöntää, että resursseja voidaan 
käyttää tehokkaammin ja sosiaalisia 
hyötyjä voidaan saada aikaan jakamalla 
koheesiopolitiikan rahoitusta siten, että 
edistetään kestävää kehitystä alueellisella 
ja osa-alueellisella tasolla jäsenvaltioissa; 
katsoo, että entistä tasapuolisempi 
koheesiorahoituksen jakaminen 
vapauttaa paikallista sosiaalista 
potentiaalia ja luo näin uusia 
työpaikkoja;

Or. pl
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Tarkistus 26
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää uuden rahoituskehyksen ja 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
vähentämään pk-yritysten byrokratia ja 
lisäämään niiden 
varojenkäyttömahdollisuutta; korostaa 
pk-yritysten roolia innovatiivisina 
toimijoina taloudessa ja korostaa tarvetta 
"herättää nukkuvat innovoijat", mikä 
tarkoittaa sitä, että rohkaistaan ottamaan 
pk-yrityksiä mukaan innovatiivisiin 
hankkeisiin ja lisätään niiden tietoisuutta 
omasta potentiaalistaan;

Or. en

Tarkistus 27
Oriol Junqueras Vies Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota tekemään 
alueellisia hankkeita koskevasta EU:n 
rahoituksesta helppokäyttöisempää pk-
yrityksille lisäämällä erityisiin pk-yrityksiä 
koskeviin ohjelmiin varattuja 
määrärahoja, tukemalla vastaanottokyvyn 
parantamista sekä yksinkertaistamalla 
hallinnollisia menettelyitä;

Or. en
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Tarkistus 28
Lena Ek

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa kilpailukykyisen 
metsäsektorin merkitystä alueellisen 
kehityksen kannalta erityisesti 
maaseutualueilla, joilla se lisää suuresti 
talouskasvua, työpaikkoja ja vaurautta;

Or. en

Tarkistus 29
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten roolia koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa ottaen huomioon 
erityisesti Eurooppa 2020 -strategiassa 
paikallisille ja alueellisille viranomaisille 
määritellyn roolin, joka liittyy työllisyyden 
palauttamiseen ja pk-yrityssektorin 
kehittämiseen; kehottaa sen vuoksi 
tiivistämään paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanemiseksi 
ja ottamaan huomioon alueiden komitean 
lausunnon "Koheesiopolitiikan panos 
Eurooppa 2020 -strategiaan" luotaessa 
koheesiopolitiikkaa vuoden 2013 
jälkeisten rahoitusnäkymien mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 30
Oriol Junqueras Vies Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suhtautuu tässä mielessä myönteisesti 
käynnissä oleviin aloitteisiin kuten 
JASPERS (hankkeiden kehittäminen), 
JEREMIE (pääoma, lainat, takuut) ja 
JASMINE (mikroluottopalvelut) ja 
kehottaa komissiota edelleen 
yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan 
prosessia pk-yritysten osallistumisen 
helpottamiseksi sekä määriteltäessä 
täydentäviä EU:n rahoitusvälineitä;

Or. en

Tarkistus 31
Oriol Junqueras Vies Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. katsoo, että paikallistason yhteistyötä 
pk-yritysten, yritysverkostojen, 
tutkimuslaitosten, klustereiden ja 
alueellisten viranomaisten välillä olisi 
tehostettava, jotta voitaisiin yksilöidä 
entistä nopeammin alueelliset ohjelmat ja 
hankkeita koskevat mahdollisuudet, joilla 
tuetaan soveltavan tutkimuksen 
kehittämistä ja innovaatiota sekä 
ammattitaitoa vaativien työpaikkojen 
luomista;

Or. en
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Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
tärkeää roolia edistettäessä 
energiatehokkuutta sekä sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta EU:ssa;

5. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
tärkeää roolia edistettäessä 
energiatehokkuutta sekä sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta EU:ssa; katsoo, että 
koheesiopolitiikkaa koskeva 3,7 prosentin 
osuus 27 jäsenvaltion EU:n 
kokonaismenoista on epätyydyttävä, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään investointeja tieto- ja 
viestintätekniikkaan;

Or. ro

Tarkistus 33
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tieto- ja viestintätekniikan
tärkeää roolia edistettäessä 
energiatehokkuutta sekä sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta EU:ssa;

5. korostaa koulutuksen ja tieteellisen 
tutkimuksen tärkeää roolia edistettäessä
innovaatiota erityisesti tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja parannettaessa 
energiatehokkuutta sekä
koheesiopolitiikkaan ja EU:n kestävään 
talouskehitykseen liittyen;

Or. pl
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Tarkistus 34
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kiinnittää huomiota vaikeuksiin, joita 
jäsenvaltioilla on yhdyskuntajätteen 
kierrättämisestä ja jätehuollosta 
annettujen EU:n direktiivien 
täytäntöönpanossa, ja että materiaalien ja 
energian kierrättäminen tarjoaa lisää 
keinoja hankkia resursseja ja luoda uusia 
työpaikkoja erityisesti alueellisella ja osa-
alueellisella tasolla;

Or. pl


