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Tarkistus 1
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä unionin syrjäisimpiä 
alueita koskevaa komission uudistettua 
strategiaa, jossa tarkastellaan miten 
kyseiset alueet ovat saavuttaneet 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita 
älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta 
kehityksestä; tähdentää etuja, joita 
aiheutuu asianmukaisesti integroitujen 
alueellisten markkinoiden syntymiseen 
keskittyvän naapuruuspolitiikan 
kehittämisestä; toteaa, että Eurooppa 
2020 -strategian täytäntöönpanoa olisi 
mukautettava syrjäisimmillä alueilla 
vallitsevaan tilanteeseen;

1. suosittelee, että koheesiopolitiikka 
mukautettaisiin syrjäisimpien alueiden 
tilanteeseen perustamissopimuksen 349 
artiklan mukaisesti hyväksymällä 
erityistoimenpiteitä; kannattaa EU:n 
syrjäisimpiä alueita koskevaa strategiaa, 
mutta arvostelee kuitenkin voimakkaasti 
komission syrjäisimpiä alueita koskevaan 
erityisrahoitukseen ehdottamia 
leikkauksia, joiden myötä rahoituksen 
määrä laskisi yli 40 prosentilla; pyytää 
komissiota ehdottamaan pysyviä ja 
riittävällä rahoituksella turvattuja 
toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
tyydyttää kunkin syrjäisimmän alueen 
tarpeet ja auttaa niitä selviytymään niiden 
kärsimistä pysyvistä rajoitteista;

Or. pt

Tarkistus 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
aluekehitysvaliokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toivoo älykkäitä 
erikoistumisstrategioita ja pitkäaikaisia 
investointeja syrjäisimmille alueille 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
koheesiorahoituksen yhteydessä ja 
kehottaa varmistamaan aktiivisen 
osallistumisen lippulaivahankkeisiin;
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Or. en

Tarkistus 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on analysoitava 
kasvutekijöitä alueilla, jotka kärsivät 
rakenteellisista vaikeuksista, ja tunnistaa 
siten sekä strategiat, joilla voidaan 
parantaa alueiden kilpailukykyä, että 
muut strategiat, joiden tarkoituksena on 
vähentää alueiden riippuvuutta; katsoo, 
että on tärkeää tunnistaa strategiset 
hankkeet perusteellisten 
ennakkoanalyysin ja jälkiarvioinnin 
avulla, jotka ovat olennaisia samojen 
hankkeiden sosioekonomisten vaikutusten 
määrittämisessä; kannattaa myös sitä, että 
analyysiin otetaan mukaan erilaisia 
alueellisia, paikallisia ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka 
todella tuntevat kyseisten alueiden 
vahvuudet ja heikkoudet;

Or. es

Tarkistus 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. koska syrjäisimpien alueiden 
suurimpiin heikkouksiin kuuluu niiden 
varojen hallinta, katsoo, että niille on 
annettava riittävästi varoja, joilla ne 
voivat taata investoinnit etenkin 
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infrastruktuuriin, joka koskee liikenteen 
lisäksi vettä, energiaa ja jätehuoltoa;

Or. es

Tarkistus 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että on luotava selkeä suhde 
tavoitteiden ja varojen välille, ja panee 
huolestuneena merkille, että komission 
uudessa, tulevaa monivuotista vuonna 
2014 alkavaa rahoituskehystä koskevassa 
ehdotuksessa leikkaukset vaikuttavat 
eniten koheesiopolitiikkaan ja että sen 
vuoksi syrjäisimpien alueiden kehitykseen 
tarkoitetut varat pienenevät 
7,5 prosentilla, mikä on 70 miljoonaa 
euroa vähemmän kuin edellisellä 
kaudella;

Or. es

Tarkistus 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa integroimaan syrjäisimmät 
alueet paremmin unioniin ja 
maantieteellisiin alueisiinsa; korostaa tässä 
yhteydessä syrjäisimpien alueiden 
mahdollisuuksia toimia yhteytenä 
Euroopan ja kolmansien maiden välillä ja 
kehottaa unionia ja jäsenvaltioita ottamaan 
kolmansien maiden kanssa tehtävässä 

2. kehottaa integroimaan syrjäisimmät 
alueet paremmin unioniin ja 
maantieteellisiin alueisiinsa; korostaa tässä 
yhteydessä syrjäisimpien alueiden 
mahdollisuuksia toimia yhteytenä 
Euroopan ja kolmansien maiden välillä 
tutkimuksen, osaamisen ja innovaation 
alalla ja kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 
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yhteistyössä huomioon syrjäisimpien 
alueiden merkittävän aseman;

ottamaan kolmansien maiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä huomioon 
syrjäisimpien alueiden merkittävän 
aseman;

Or. pl

Tarkistus 7
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on huolissaan siitä, että yhteisön 
taloudelliset varat ovat olleet 
riittämättömiä yhtenäismarkkinoiden, 
talous- ja rahaliiton ja kansainvälisen 
kaupan vapauttamisen kielteisten
vaikutusten korvaamiseksi joillakin 
alueilla ja erityisesti syrjäisimmillä 
alueilla;

Or. pt

Tarkistus 8
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään syrjäisimpien alueiden 
maantieteellisiä ja alueellisia 
erityispiirteitä sovittamalla myös EU:n 
ohjelmat näihin piirteisiin, jotta kyseiset 
alueet voisivat osallistua Eurooppa 2020 
-strategiassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. it
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Tarkistus 9
Maria Da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaa huomioon, että syrjäisimpien 
alueiden innovointipotentiaalia ja 
yrittäjyyttä on edistettävä erityisesti 
opiskelijavaihdon avulla; panee 
huolestuneena merkille syrjäisimpien 
alueiden edustajien vähäisen määrään 
tutkimuksen puiteohjelmassa; kehottaa 
mukauttamaan koheesio- sekä tutkimus- ja 
innovointipolitiikan syrjäisimpien alueiden 
erityistarpeisiin;

3. ottaa huomioon, että syrjäisimpien 
alueiden innovointipotentiaalia ja 
yrittäjyyttä on edistettävä erityisesti 
opiskelijavaihdon avulla; panee 
huolestuneena merkille syrjäisimpien 
alueiden edustajien vähäisen määrään 
tutkimuksen puiteohjelmassa; kehottaa 
mukauttamaan koheesio- sekä tutkimus- ja 
innovointipolitiikan syrjäisimpien alueiden 
erityistarpeisiin; kehottaa kehittämään 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman (Horizon 2020) ja 
rakennerahastojen välisiä synergiaetuja, 
jotta voidaan kannustaa alkiotutkimuksen 
huippututkimusyksikköjen osallistumista 
ja lisätä valmiuksien kehittämiseen 
tarkoitettuja investointeja;

Or. pt

Tarkistus 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että koheesiopolitiikan 
välineiden käyttöä olisi mukautettava 
vastaamaan kyseisiä kansantalouksia siten, 
että otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon pk-yritysten merkittävä asema ja 
kilpailukyvyn tarpeellisuus;

4. painottaa, että koheesiopolitiikan 
välineiden käyttöä olisi mukautettava 
vastaamaan kyseisiä kansantalouksia siten, 
että otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon pk-yritysten merkittävä asema ja 
kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisen
tarpeellisuus;
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Or. pl

Tarkistus 11
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että pienten ja keskisuurten 
yritysten tukeminen yhteisön varoja 
myöntämällä on tärkeää, jotta voidaan 
kehittää syrjäisimpien alueiden 
tuotantorakennetta ja edistää 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavia
työpaikkoja siten, että hyödynnetään 
alueiden ja paikallistalouksien 
erityistuotteita;

Or. pt

Tarkistus 12
Maria Da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
syrjäisimmillä alueilla ja etenkin 
vedenpinnan nousun; kehottaa Euroopan 
unionia käsittelemään näitä kysymyksiä 
ilmastonmuutosstrategiansa yhteydessä;

5. panee huolestuneena merkille 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
syrjäisimmillä alueilla ja etenkin 
vedenpinnan nousun; kehottaa Euroopan 
unionia käsittelemään näitä kysymyksiä 
ilmastonmuutosstrategiansa yhteydessä; 
suosittelee energiavarojen asianmukaista 
käyttöä ja uusiutuvien energialähteiden 
tarjoamien mahdollisuuksien 
kehittämistä;

Or. pt
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Tarkistus 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
aluekehitysvaliokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
syrjäisimmillä alueilla ja etenkin 
vedenpinnan nousun; kehottaa Euroopan 
unionia käsittelemään näitä kysymyksiä 
ilmastonmuutosstrategiansa yhteydessä;

5. panee huolestuneena merkille 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
syrjäisimmillä alueilla ja etenkin 
vedenpinnan nousun; kehottaa Euroopan 
unionia käsittelemään näitä kysymyksiä 
ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen 
reagointia koskevan strategiansa
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 14
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että
langaton tekniikka ja satelliittitekniikka 
voisivat tarjota syrjäisimpien alueiden 
kansalaisille mahdollisuuden välittömiin 
ja kaikkialle ulottuviin 
laajakaistapalveluihin.

6. pitää tarpeellisena jäsenvaltioiden 
tukemista, jotta näiden alueiden 
asukkaille voidaan taata täysi 
mahdollisuus hyödyntää uusien 
teknologioiden tarjoamia tieto- ja 
viestintävälineitä, joita ovat esimerkiksi 
laajakaistatekniikka, langaton tekniikka, 
satelliittitekniikka ja laajakaistapalvelut.

Or. pt

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että 
langaton tekniikka ja satelliittitekniikka 
voisivat tarjota syrjäisimpien alueiden 
kansalaisille mahdollisuuden välittömiin ja 
kaikkialle ulottuviin laajakaistapalveluihin.

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että 
langaton tekniikka ja satelliittitekniikka 
voisivat tarjota syrjäisimpien alueiden 
kansalaisille mahdollisuuden välittömiin ja 
kaikkialle ulottuviin laajakaistapalveluihin;
pyytää komissiota ja jäsenmaita 
varmistamaan, että kaikilla syrjäisimpien 
alueiden kansalaisilla on mahdollisuus 
laajakaistapalveluihin vuoteen 2013 
mennessä.

Or. ro

Tarkistus 16
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että 
langaton tekniikka ja satelliittitekniikka 
voisivat tarjota syrjäisimpien alueiden 
kansalaisille mahdollisuuden välittömiin ja 
kaikkialle ulottuviin laajakaistapalveluihin.

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että 
langaton tekniikka ja satelliittitekniikka 
voisivat tarjota syrjäisimpien alueiden 
kansalaisille mahdollisuuden välittömiin ja 
kaikkialle ulottuviin laajakaistapalveluihin 
sekä edistää talouskasvua myös niin, että 
digitalisoidaan pk-yritysten käytettävissä 
olevat palvelut.

Or. it
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Tarkistus 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että 
langaton tekniikka ja satelliittitekniikka
voisivat tarjota syrjäisimpien alueiden 
kansalaisille mahdollisuuden välittömiin ja 
kaikkialle ulottuviin 
laajakaistapalveluihin.

6. muistuttaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden ulottamiseen 
syrjäisimmille alueille; katsoo, että tieto- ja 
viestintätekniikat voisivat tarjota 
syrjäisimpien alueiden kansalaisille
mahdollisuuden välittömiin ja kaikkialle 
ulottuviin laajakaistainfrastruktuureihin.

Or. pl

Tarkistus 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. digitaalitalous eittämättä vireyttää 
EU:n talouskasvua ja siksi toteaa samalla 
mahdollisesti merkittäväksi kasvun 
esteeksi muodostuvan digitaalisen 
syrjäytymisen kasvavan ongelman 
vaikutukset.

Or. pl

Tarkistus 19
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että julkisten palvelujen 
hyödyntäminen on tärkeää syrjäisimpien 
alueiden taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta erityisesti 
lento- ja meriliikenteen, energian, 
viestinnän ja tutkimuksen osalta.

Or. pt

Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että rajatylittävien sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämisellä 
edistetään EU:n sisämarkkinoiden 
ulottamista syrjäisimmille alueille.

Or. ro


