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Tarkistus 1
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille
EU-ohjausjaksoa koskevan prosessin, 
jonka tavoitteena on tehostaa talouden 
ohjausta; uskoo, että Eurooppa 2020 
-strategia pystytään panemaan 
menestyksekkäästi täytäntöön vain, jos 
sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot 
tarjoavat strategian painopisteiden 
toteuttamiseen huomattavat koordinoidut ja 
tarkoituksenmukaiset taloudelliset 
resurssit, ja että tavoitteeseen pääsy 
vaarantuu, jos kyseisiä EU:n määrärahoja 
jollain tavoin rajoitetaan;

1. katsoo, että EU-ohjausjaksoa koskevasta 
prosessista olisi tultava tehokas väline 
talouden ja finanssiasioiden 
koordinoinnin parantamiseen, eikä sitä 
pitäisi rajata jäsenvaltioiden 
finanssiohjelmien valvontaan, vaan sillä 
olisi myös arvioitava kansallisten 
talousarvioiden yhteensopivuutta 
Eurooppa 2020 -strategian sitoumusten ja 
päämäärien kanssa; uskoo, että Eurooppa 
2020 -strategia pystytään panemaan 
menestyksekkäästi täytäntöön vain, jos 
sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot 
tarjoavat strategian painopisteiden 
toteuttamiseen huomattavat koordinoidut ja 
tarkoituksenmukaiset taloudelliset 
resurssit, ja että tavoitteeseen pääsy 
vaarantuu, jos kyseisiä EU:n määrärahoja 
jollain tavoin rajoitetaan;

Or. en

Tarkistus 2
Fiona Hall, Lena Ek

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
EU-ohjausjaksoa koskevan prosessin, 
jonka tavoitteena on tehostaa talouden 
ohjausta; uskoo, että Eurooppa 2020
-strategia pystytään panemaan 
menestyksekkäästi täytäntöön vain, jos 

1. panee tyytyväisenä merkille 
EU-ohjausjaksoa koskevan prosessin, 
jonka tavoitteena on tehostaa talouden 
ohjausta; uskoo, että Eurooppa 2020 
-strategia pystytään panemaan 
menestyksekkäästi täytäntöön vain, jos 
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sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot 
tarjoavat strategian painopisteiden 
toteuttamiseen huomattavat koordinoidut ja 
tarkoituksenmukaiset taloudelliset 
resurssit, ja että tavoitteeseen pääsy 
vaarantuu, jos kyseisiä EU:n määrärahoja 
jollain tavoin rajoitetaan;

sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot 
tarjoavat strategian painopisteiden 
toteuttamiseen huomattavat koordinoidut, 
avoimet ja tarkoituksenmukaiset 
taloudelliset resurssit, ja että tavoitteeseen 
pääsy vaarantuu, jos kyseisiä EU:n 
määrärahoja jollain tavoin rajoitetaan;

Or. en

Tarkistus 3
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että jos halutaan 
nopeuttaa nopean internetin kehittämistä 
ja mahdollistaa digitaalisten 
sisämarkkinoiden hyödyt kotitalouksille ja 
yrityksille Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvan Euroopan digitaalistrategian 
lippulaiva-aloitteen mukaisesti, 
laajakaistainfrastruktuurin investointien 
ja infrastruktuuriohjelmien rahoitusta 
olisi koordinoitava paremmin 
kohentamalla suunnittelua kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla ja 
EU:n olisi oltava tiiviimmin yhteistyössä 
alueiden kanssa, jotta ne voisivat 
paremmin käyttää rakennerahastojen ja 
maaseudun kehittämisen rahastojen 
varoja näihin tarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 4
Algirdas Saudargas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission tavoitteet vuoden 2012 
talousarvioesityksessä Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti; pitää kuitenkin 
valitettavana, että eräisiin EU:n 
tunnustettuihin prioriteetteihin, erityisesti 
energiapolitiikkaan, ei ole osoitettu 
riittävästi varoja;

Or. en

Tarkistus 5
Fiona Hall, Lena Ek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää erittäin huolestuttavana, että 
EU:n talousarvion poliittisten 
prioriteettien ja varsinaisten 
määrärahojen välillä vallitsee epäsuhta, 
mikä koskee erityisesti energiapolitiikkaa, 
joka saa vain 0,5 prosenttia EU:n 
talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 6
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa olevan 
riskienjakorahoitusvälineen sekä 
CIP-ohjelmassa olevan yrittäjyyden ja 
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innovoinnin ohjelman merkitystä, sillä ne 
ovat malleja innovatiivisille 
eurooppalaisille rahoitusvälineille, joiden 
avulla kootaan yhteen EU:n 
talousarviovarat ja EIP:n taloudelliset 
resurssit yrityskehityksen edistämiseksi ja 
Eurooppa 2020 -strategiassa olevan 
innovaatiounionia koskevan lippulaiva-
aloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kehottaa komissiota parantamaan näitä 
välineitä tutkimuksen, innovoinnin ja 
energian alalla;

Or. en

Tarkistus 7
Algirdas Saudargas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

2. muistuttaa, että tutkimukseen, 
kehitykseen ja innovointiin tehtävät 
investoinnit ovat pitkän aikavälin 
investointeja, jotka ovat ratkaiseva tekijä, 
jonka avulla Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteet voidaan saavuttaa; huomauttaa 
tässä yhteydessä tarpeesta parantaa 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
edellytyksiä; katsoo, että EU:n menot 
pitäisi keskittää aloille, jotka edistävät 
talouskasvuamme ja parantavat 
kilpailukykyämme, kuten innovointiin, 
tutkimukseen ja kehitykseen; on 
vakuuttunut siitä, että menestyksekkään 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
on samaan aikaan autettava aikamme 
merkittävien yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemisessa; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
ehdotuksen EU:n tutkimus-, kehitys- ja
innovointiohjelmien määrärahojen 
lisäämiseksi; korostaa, että ennen kuin 
ekokestävyyskriteerejä käytetään, 
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hankkeiden valintamenettelyssä tarvitaan 
perinpohjaista tutkimusta;

Or. en

Tarkistus 8
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa; korostaa, 
että vaikka rahoitussuunnitelmassa on 
osoitettu alustaviin määrärahoihin 
verrattuna huomattavasti enemmän 
varoja Euroopan laajuisten 
energiaverkkojen ohjelmalle kuin vuosina 
2007–2013, suunniteltu 22 miljoonan 
euron määrä on silti erittäin niukka, kun 
sitä verrataan haasteisiin ja Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen ohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 9
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti 
ja fossiilisten polttoaineiden tukien 
poistamiseksi asteittain ja tätä kautta 
myös vanhentuneen teknologian 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Fiona Hall, Lena Ek

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, 
energiatehokkuuden ja energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi määrärahojen
siirtämistä myös ekokestävyyskriteerien 
käyttöä EU:n tutkimus- ja kehittämistyön 
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innovointitoiminnan ohjelmissa; sekä innovointitoiminnan ohjelmissa;
katsoo, että erityisesti olisi pantava 
täytäntöön Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET), 
kuten Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta 
2011 esittämissä päätelmissä vaadittiin;

Or. en

Tarkistus 11
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian ja luonnonvarojen 
tehokkaan käytön edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös keskittymään 
enemmän kestävän energian käyttöön
EU:n tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 12
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 

2. huomauttaa, että tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä innovointitoiminnan 
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edellytysten parantaminen ja etenkin 
kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

edellytysten parantaminen ja etenkin 
uusiutuvien ja kestävien 
energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian, luonnonvarojen 
tehokkaan käytön ja puhtaan 
energiateknologian edistäminen on 
äärimmäisen tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kannustaa lisäämään paitsi 
talousarviovaroja myös 
ekokestävyyskriteerien käyttöä EU:n 
tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
innovointitoiminnan ohjelmissa;

Or. lt

Tarkistus 13
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kiinnittää huomiota siihen, että EU ja 
jäsenvaltiot eivät ole investoineet 
riittävästi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistoimiin eivätkä kiinteistö- ja 
liikennealojen energiatehokkuuden 
parantamistoimiin; kehottaa komissiota 
ryhtymään yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa toimiin kiinteistöjen 
energiatehokkuuden sekä 
kaupunkialueiden keskitettyjen lämmitys-
ja jäähdytysverkostojen lisäämiseksi ja 
antamaan lisää määrärahoja vuonna 
2012 pitäen myös mielessä monivuotisen 
rahoituskehyksen uudelleentarkastelun;

Or. ro

Tarkistus 14
Reinhard Bütikofer
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää erittäin valitettavana, että 
vuodeksi 2012 ehdotetuissa 
määrärahoissa energiaa koskevan 
toimintalohkon osuus itse asiassa 
pienenee ja että kestävää energiaa 
koskevien prioriteettien tukeminen on 
edelleen vain pieni osa tutkimus-, kehitys-
ja innovointiohjelmia (pienin osuus 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
yhteistyöosassa verrattuna kaikkiin 
muihin toimintalohkoihin);

Or. en

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan etusijalle investoinnit 
sellaisen Euroopan laajuisen älykkään 
sähköverkon kehittämiseen, johon 
voidaan syöttää paikallisesti ja 
alueellisesti tuotettua energiaa 
uusiutuvista lähteistä ja joka voi 
myötävaikuttaa sähköautojen käytön 
edellyttämän infrastruktuurin 
edistämiseen, jotta voitaisiin vähentää 
saastuttavien päästöjen tuottamista 
liikennealalla;

Or. ro

Tarkistus 16
Fiona Hall, Lena Ek
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että on ehdotettu 
varojen siirtämistä seitsemännestä 
tutkimuksen puiteohjelmasta ITER-
hankkeeseen; palauttaa mieliin, että on 
välttämätöntä keskittyä teknologiaan, joka 
on saatavilla lähitulevaisuudessa tai jo nyt 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamista varten, eikä pitkän 
aikavälin hankkeisiin, kuten ITER;

Or. en

Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa "Erasmus nuorille 
yrittäjille" -ohjelman merkitystä ja 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
sille annetaan asianmukainen rahoitus 
vuonna 2012, kun otetaan huomioon, että 
saajien määrä kaksinkertaistuu;

Or. ro

Tarkistus 18
Algirdas Saudargas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että vuoden 2012 
talousarvioesityksessä ei osoiteta 
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Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET) 
teknologiaan määrärahoja suoraan 
olemassa olevasta budjettikohdasta;

Or. en

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota varmistamaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
rahoituksen hankkeille, jotka 
myötävaikuttavat Euroopan 
digitaalistrategian sisältämän tavoitteen 
saavuttamiseen eli laajakaistan 
100-prosenttiseen kattavuuteen vuoteen 
2013 mennessä;

Or. ro

Tarkistus 20
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää valitettavana, että 
talousarvioesityksessä ehdotetaan 
Euroopan laajuisille energiaverkoille 
osoitettujen jo valmiiksi niukkojen
määrärahojen leikkaamista 
12,5 prosentilla, ja kehottaa antamaan 
tähän tärkeään EU-ohjelmaan lisävaroja;

Or. en
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Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota varmistamaan 
soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen 
riittävän rahoituksen vuonna 2012 
erityisten GNSS-palvelujen ja -sovellusten 
osalta;

Or. ro

Tarkistus 22
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa jatkamaan eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpanoa 
ja sellaisten pk-yrityksiin liittyvien toimien 
toteuttamista, joilla muun muassa 
helpotetaan aloitteeseen osallistumista ja 
kehitetään erityisiä ohjelmia ja 
innovatiivisia rahoitusvälineitä; pyytää 
tehostamaan kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan kuuluvaa pk-yrityksiä 
koskevaa lippulaivaohjelmaa;

4. kannustaa jatkamaan eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpanoa 
ja sellaisten pk-yrityksiin liittyvien toimien 
toteuttamista, joilla muun muassa 
helpotetaan aloitteeseen osallistumista ja 
kehitetään erityisiä ohjelmia ja 
innovatiivisia rahoitusvälineitä; pyytää 
tehostamaan huomattavasti kilpailukyvyn 
ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvaan
pk-yrityksiä koskevaan
lippulaivaohjelmaan sisältyviä 
erityisohjelmia ja tukemaan 
täysimääräisesti sen toimeenpanosta 
vastaavaa älykkään energiahuollon 
toimeenpanovirastoa (EACI);

Or. en
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Tarkistus 23
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa jatkamaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevan aloitteen 
täytäntöönpanoa ja sellaisten pk-yrityksiin 
liittyvien toimien toteuttamista, joilla 
muun muassa helpotetaan aloitteeseen 
osallistumista ja kehitetään erityisiä 
ohjelmia ja innovatiivisia rahoitusvälineitä; 
pyytää tehostamaan kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvaa pk-
yrityksiä koskevaa lippulaivaohjelmaa;

4. kannustaa panemaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöön 
täysimääräisesti ja toteuttamaan
pk-yrityksiin liittyviä toimia, joilla muun 
muassa helpotetaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia ja lisätään niiden 
osallistumista julkisiin hankintoihin ja
kehitetään erityisiä ohjelmia ja 
innovatiivisia rahoitusvälineitä; pyytää 
tehostamaan kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan kuuluvaa pk-yrityksiä 
koskevaa lippulaivaohjelmaa;

Or. lt

Tarkistus 24
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tukee ajatusta hankeobligaatioiden 
liikkeelle laskemisesta Euroopan 
huomattavien infrastruktuuritarpeiden ja 
rakenteellisten hankkeiden 
rahoittamiseksi Eurooppa 2020 
-strategian puitteissa sekä odotettavissa 
olevien uusien EU:n strategioiden, kuten 
energia-alan infrastruktuurin 
kehittämistä koskevan uuden strategian, 
ja muiden laajan mittakaavan hankkeiden 
rahoittamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
eurooppalaisten hankeobligaatioiden 
mekanismi otetaan käyttöön 
mahdollisimman pian ja ainakin ennen 
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vuotta 2014, joka on mainittu tavoitteena 
komission asianomaisessa 
kuulemisasiakirjassa;

Or. en

Tarkistus 25
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että investoinnit Euroopan 
energiainfrastruktuuriin palvelevat 
parhaiten Eurooppa 2020 -strategian 
"resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaiva-aloitteen tavoitteita ja että 
SET-suunnitelma on EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikan teknologiapilari; 
kehottaa siksi antamaan välittömästi 
pitkän aikavälin rahoitusta tällaisen 
innovatiivisen ja kestävän 
energiateknologian kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 26
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo, että selkeä pyrkimys kestävään 
energiapolitiikkaan, energiatehokkuuteen 
ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön 
voi tarjota koko Euroopan taloudelle 
kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
osoittamaan näiden ensisijaisten alojen 
investointeihin sekä julkisia että yksityisiä 

5. uskoo, että selkeä pyrkimys kestävään 
energiapolitiikkaan, energiatehokkuuteen 
ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön 
voi tarjota koko Euroopan taloudelle 
kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
osoittamaan näiden ensisijaisten alojen 
investointeihin sekä julkisia että yksityisiä 



AM\867185FI.doc 17/23 PE464.736v02-00

FI

varoja; varoja; panee tässä yhteydessä 
tyytyväisenä merkille 
energiaverotusdirektiivin 
uudelleentarkastelun, koska siitä voidaan 
saada huomattavasti lisätuloja ja 
merkittäviä kannustimia siirtymiselle 
uusiutuvien energiavarojen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 27
Algirdas Saudargas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo, että selkeä pyrkimys kestävään 
energiapolitiikkaan, energiatehokkuuteen 
ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön 
voi tarjota koko Euroopan taloudelle 
kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
osoittamaan näiden ensisijaisten alojen 
investointeihin sekä julkisia että yksityisiä 
varoja;

5. uskoo, että selkeä pyrkimys ja riittävä 
rahoitus kestävään energiapolitiikkaan, 
energiatehokkuuteen ja luonnonvarojen 
tehokkaaseen käyttöön voi tarjota koko 
Euroopan taloudelle 
kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
osoittamaan näiden ensisijaisten alojen 
investointeihin sekä julkisia että yksityisiä 
varoja;

Or. en

Tarkistus 28
Fiona Hall, Lena Ek

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo, että selkeä pyrkimys kestävään 
energiapolitiikkaan, energiatehokkuuteen 
ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön 
voi tarjota koko Euroopan taloudelle 
kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; 

5. uskoo, että selkeä ja kunnianhimoinen 
pyrkimys kestävään energiapolitiikkaan, 
energiatehokkuuteen ja luonnonvarojen 
tehokkaaseen käyttöön voi tarjota koko 
Euroopan taloudelle 
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kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
osoittamaan näiden ensisijaisten alojen 
investointeihin sekä julkisia että yksityisiä 
varoja;

kustannustehokkuuteen liittyviä etuja; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
osoittamaan näiden ensisijaisten alojen 
investointeihin sekä julkisia että yksityisiä 
varoja;

Or. en

Tarkistus 29
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee tyytyväisenä merkille 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston (ACER) määrärahojen 
ehdotetun lisäyksen, kun otetaan 
huomioon energiamarkkinoiden 
eheydestä ja läpinäkyvyydestä annetun 
asetuksen hyväksyminen ja viraston 
kasvavat vastuut; ei kuitenkaan tue sitä, 
että lisäykseen on käytetty varojen siirtoa 
TEN-E -ohjelmasta ja "älykäs 
energiahuolto Euroopassa" -ohjelmasta, 
ja kehottaa osoittamaan lisää 
määrärahoja EU:n energia-
infrastuktuuriverkkojen ja -teknologian ja 
etenkin älykkäiden energiaverkkojen ja 
eurooppalaisen "superverkon" 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 30
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että Euratomia 
koskevassa rahoitussuunnitelmassa olevat 
määrät vuodeksi 2012 ovat erittäin 
alustavia; korostaa tästä syystä, että EU:n 
ydinturvallisuushankkeisiin osoittamien 
varojen on osoitettava olevan riittävät 
kattamaan EU:n kaikkien ydinlaitosten 
ns. stressitesteistä aiheutuvat 
kustannukset;

Or. en

Tarkistus 31
Algirdas Saudargas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että integroitu 
EU:n energiainfrastruktuuri 
energiavarmuutta ja EU:n yhteisiä 
energiamarkkinoita varten on tärkeä; 
korostaa, että jo valmiiksi niukkoja 
TEN-E-määrärahoja ei saa leikata vaan 
niitä on lisättävä talousarvioesityksessä;

Or. en

Tarkistus 32
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä 
varmistettava asianmukainen hallinto,

6. korostaa, että tällaiset hätäratkaisut 
saattavat vaarantaa Euroopan unionin 
laajojen strategisten teollisuushankkeiden 
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tarkka suunnittelu ja moitteeton 
varainhoito, EU:n osuus on selkeästi 
rajattava ja on varmistettava, että on
olemassa erillinen budjettikohta; 
korostaa, että EU:n määrärahojen 
kohdentaminen tällaisille hankkeille ei 
saisi johtaa siihen, että varoja siirretään 
toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen 
ohjelmista, ja että kaikkiin mahdollisiin 
lisäkustannuksiin on saatava rahoitus 
jäsenvaltioilta tai yksityisiltä toimijoilta; 
korostaa Galileoon liittyen, että julkisesti 
säännellyn palvelun ja kaupallisen 
palvelun käyttäjien olisi osallistuttava 
kustannuksiin.

menestymisen ja niiden tarjoaman 
lisäarvon sekä heikentää niiden poliittista 
dynaamisuutta; katsoo, että sen sijaan on
löydettävä pitkän aikavälin 
talousarvioratkaisuja sekä sellaisia 
kestäviä rahoitusratkaisuja, jotka eivät 
jätä varjoonsa tutkimukseen muilla aloilla 
osoitettuja varoja ja jotka tarjoavat 
EU-tason rahoitusta, joka on 
sopusoinnussa näiden ohjelmien teknisten 
vaatimusten kanssa ja niiden 
toteuttamiskelpoisuuden varmistavan 
aikataulun kanssa;

Or. en

Tarkistus 33
Algirdas Saudargas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu 
ja moitteeton varainhoito, EU:n osuus on 
selkeästi rajattava ja on varmistettava, että 
on olemassa erillinen budjettikohta; 
korostaa, että EU:n määrärahojen 
kohdentaminen tällaisille hankkeille ei 
saisi johtaa siihen, että varoja siirretään 
toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen 
ohjelmista, ja että kaikkiin mahdollisiin 
lisäkustannuksiin on saatava rahoitus 
jäsenvaltioilta tai yksityisiltä toimijoilta;
korostaa Galileoon liittyen, että julkisesti 
säännellyn palvelun ja kaupallisen 
palvelun käyttäjien olisi osallistuttava 
kustannuksiin.

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu 
ja moitteeton varainhoito ja EU:n osuus on 
selkeästi rajattava; korostaa, että EU:n 
määrärahojen kohdentaminen tällaisille 
hankkeille ei saisi johtaa siihen, että varoja 
siirretään toisista EU:n tutkimuksen ja 
kehittämisen ohjelmista, ja että kaikkien 
mahdollisten lisäkustannusten on oltava 
perusteltuja;

Or. en
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Tarkistus 34
Norbert Glante

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu 
ja moitteeton varainhoito, EU:n osuus on 
selkeästi rajattava ja on varmistettava, että 
on olemassa erillinen budjettikohta; 
korostaa, että EU:n määrärahojen 
kohdentaminen tällaisille hankkeille ei 
saisi johtaa siihen, että varoja siirretään 
toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen 
ohjelmista, ja että kaikkiin mahdollisiin 
lisäkustannuksiin on saatava rahoitus 
jäsenvaltioilta tai yksityisiltä toimijoilta; 
korostaa Galileoon liittyen, että julkisesti 
säännellyn palvelun ja kaupallisen palvelun 
käyttäjien olisi osallistuttava
kustannuksiin.

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu 
ja moitteeton varainhoito, EU:n osuus on 
selkeästi rajattava ja on varmistettava, että 
on olemassa erillinen budjettikohta; 
korostaa, että EU:n määrärahojen 
kohdentaminen tällaisille hankkeille ei 
saisi johtaa siihen, että varoja siirretään 
toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen 
ohjelmista, ja että kaikkiin mahdollisiin 
lisäkustannuksiin on saatava rahoitus 
jäsenvaltioilta tai yksityisiltä toimijoilta; 
kehottaa komissiota Galileoon liittyen 
analysoimaan, missä määrin julkisesti 
säännellyn palvelun ja kaupallisen palvelun 
tuleva tuotto voi vaikuttaa kustannuksiin.

Or. de

Tarkistus 35
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu 
ja moitteeton varainhoito, EU:n osuus on 
selkeästi rajattava ja on varmistettava, että 
on olemassa erillinen budjettikohta; 
korostaa, että EU:n määrärahojen 
kohdentaminen tällaisille hankkeille ei 

6. korostaa, että mittavissa hankkeissa on 
ennen rahoituksen lisäämistä varmistettava 
asianmukainen hallinto, tarkka suunnittelu 
ja moitteeton varainhoito, EU:n osuus on 
selkeästi rajattava ja on varmistettava, että 
on olemassa erillinen budjettikohta; 
korostaa, että EU:n määrärahojen 
kohdentaminen tällaisille hankkeille ei 
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saisi johtaa siihen, että varoja siirretään 
toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen 
ohjelmista, ja että kaikkiin mahdollisiin 
lisäkustannuksiin on saatava rahoitus 
jäsenvaltioilta tai yksityisiltä toimijoilta; 
korostaa Galileoon liittyen, että julkisesti 
säännellyn palvelun ja kaupallisen palvelun 
käyttäjien olisi osallistuttava 
kustannuksiin.

saisi johtaa siihen, että varoja siirretään 
toisista EU:n tutkimuksen ja kehittämisen 
ohjelmista, ja hylkää näin ollen komission 
ehdotuksen, jonka mukaan seitsemänteen 
tutkimuksen puiteohjelmaan osoitettuja 
määrärahoja siirretään ITER-
hankkeeseen; katsoo, että kaikkiin 
mittavista hankkeista aiheutuviin
mahdollisiin lisäkustannuksiin on saatava 
rahoitus jäsenvaltioilta tai yksityisiltä 
toimijoilta; korostaa Galileoon liittyen, että 
julkisesti säännellyn palvelun ja 
kaupallisen palvelun käyttäjien olisi 
osallistuttava kustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 36
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että Galileo ja 
GMES-seurantaohjelma muodostavat 
kiinteän osan Eurooppa 2020 -strategian 
teollista lippulaiva-aloitetta, koska niillä 
on tarkoitus tehdä EU:sta eturivin tekijä 
kehittämällä innovatiivisia tapoja 
hyödyntää satelliittinavigointia, edistää 
taloudellista toimintaa markkinoilla 
tuotantoketjun loppupäässä ja tuottaa 
tietoa; painottaa tästä syystä, että on 
ryhdyttävä asianmukaisiin taloudellisiin 
toimiin, jotta helpotetaan Galileon täyteen 
toimintakykyyn saamista ja GNSS-
pohjaisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 37
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää rajoittamaan Euratomin 
puiteohjelman määrärahat tasolle, josta 
sovittiin nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2007–2013, ja 
rajoittamaan sen päämääräksi 
ydinlaitosten käytöstäpoiston;

Or. en

Tarkistus 38
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. vastustaa sitä, että seitsemännestä 
tutkimuksen puiteohjelmasta ollaan 
siirtämässä varoja ITER-ohjelmaan, ja 
ehdottaa, että 750 miljoonan euron osuus 
puuttuvasta 1,3 miljardista eurosta tähän 
hankkeeseen vuonna 2012 rahoitetaan 
jäljellä olevista liikkumavaroista eikä 
seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta;

Or. en


