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Tarkistus 1
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
kuten resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen;

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla on 
periaatteessa edistettävä kestävää kasvua, 
mutta EU:n talousarviota voidaan käyttää 
tähän ainoastaan erityistapauksissa ja 
yksittäiset jäsenvaltiot voivat tarjota 
paremmin ja tehokkaammin paikallista 
tukea;

Or. de

Tarkistus 2
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen;

1. katsoo, että nykyisen taloustilanteen ja 
julkisen talouden vakauttamistarpeen 
vuoksi tarvitaan mahdollisimman 
rajoittavaa talousarviota, jossa varat 
keskitetään sellaisiin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin, joilla 
voisi olla huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja jonka avulla 
voitaisiin puuttua suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
vanhentuneeseen infrastruktuuriin, 
innovaatiovajeeseen, resurssien 
niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen; 

Or. en
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Tarkistus 3
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen;

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen, eurooppalaisen 
teollisuuden muualle siirtymiseen, 
terveydenhoidon, koulutuksen ja 
tutkimuksen riittämättömään 
rahoitukseen sekä työpaikkojen 
puutteeseen;

Or. ro

Tarkistus 4
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen;

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 5
Herbert Reul
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen;

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
energian ja raaka-aineiden toimitusten 
varmistamiseen ja ilmastonmuutokseen;

Or. de

Tarkistus 6
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
resurssien niukkuuteen ja 
ilmastonmuutokseen;

1. katsoo, että EU:n toimintapolitiikalla ja 
talousarviolla olisi pyrittävä saamaan 
aikaan huomattava vaikutus kestävän 
kasvun elpymiseen EU:ssa ja puuttumaan 
suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
turvallisen, puhtaan ja tehokkaan 
energian hankintaan, resurssien 
niukkuuteen, ilmastonmuutokseen sekä 
osallistavien ja innovatiivisen 
yhteiskuntien kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin talousarvio on tärkeä väline 
jäsenvaltioiden ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun edistämisessä ja että sen 
tarjoama lisäarvo on kiistaton, koska sillä 
on huomattava vaikutus reaalitalouteen 
sekä Euroopan kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään ja tuleviin 
elinoloihin;

Or. en

Tarkistus 8
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että on tärkeää tehdä 
pitkän aikavälin investointeja 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
ja varmistaa asianmukainen rahoitus 
vuonna 2013 vähähiiliseen vihreään 
talouteen siirtymiselle;

Or. en

Tarkistus 9
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on huolestunut siitä, että ainoastaan 
58,5 prosenttia 15–64-vuotiaista naisista 
on työssä, kun vastaava luku 
15-64-vuotiailla miehillä on 
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70,1 prosenttia; katsoo, että on 
toteutettava toimia, joilla edistetään 
naisten pääsyä työmarkkinoille ja perhe-
ja työelämän yhteensovittamista; 

Or. ro

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että edes työssäkäyvien 
köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten 
määrää ei ole onnistuttu vähentämään; 
katsoo, että pitkällä aikavälillä tilapäiset 
ja osa-aikaiset työsuhteet johtavat helposti 
köyhyyteen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään hyväpalkkaisia 
ja laadukkaita työpaikkoja, joissa on 
turvalliset ja ihmisarvoiset työolosuhteet;

Or. ro

Tarkistus 11
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että EU:n aktiivisen elämän 
pidentämisen strategiaan liittyvät toimet 
eivät riitä siihen, että ikääntyneet saisivat 
tietotekniset taidot, ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita kehittämään tätä varten 
ikääntyneille tarkoitettuja kattavia 
koulutusohjelmia;

Or. ro
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Tarkistus 12
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että EU:n talousarvio 
tarjoaa ainutlaatuisia 
synergiamahdollisuuksia sellaisen 
politiikan toteuttamiselle, jota jäsenvaltiot 
eivät kykene yksinään harjoittamaan; 
kehottaa käyttämään optimaalisesti EU:n 
nykyistä rahoitusta keskittymällä EU:n 
tarjoamaan lisäarvoon, tehokkaaseen 
järkeistämiseen ja kerrannaisvaikutuksiin;

2. on vakuuttunut, että EU:n talousarvio 
tarjoaa joillakin aloilla
synergiamahdollisuuksia sellaisen 
politiikan toteuttamiselle, jota jäsenvaltiot 
eivät kykene yksinään harjoittamaan; 
kehottaa käyttämään taloudellisesti ja 
optimaalisesti EU:n nykyistä rahoitusta 
keskittymällä EU:n tarjoamaan lisäarvoon, 
tehokkaaseen järkeistämiseen ja 
kerrannaisvaikutuksiin;

Or. de

Tarkistus 13
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että EU:n talousarvio 
tarjoaa ainutlaatuisia 
synergiamahdollisuuksia sellaisen 
politiikan toteuttamiselle, jota jäsenvaltiot 
eivät kykene yksinään harjoittamaan; 
kehottaa käyttämään optimaalisesti EU:n 
nykyistä rahoitusta keskittymällä EU:n 
tarjoamaan lisäarvoon, tehokkaaseen 
järkeistämiseen ja kerrannaisvaikutuksiin;

2. on vakuuttunut, että EU:n talousarvio 
tarjoaa ainutlaatuisia 
synergiamahdollisuuksia sellaisen 
politiikan toteuttamiselle, jota jäsenvaltiot 
eivät kykene yksinään harjoittamaan; 
kehottaa käyttämään optimaalisesti EU:n 
nykyistä rahoitusta keskittymällä EU:n 
tarjoamaan lisäarvoon, taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen sekä 
tehokkaaseen järkeistämiseen ja 
kerrannaisvaikutusten aikaansaamiseen;

Or. ro
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Tarkistus 14
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ymmärtää, että neuvosto on 
huolestunut kansallisista taloudellisista ja 
talousarviota koskevista rajoitteista, jotka 
johtuvat maailmanlaajuisesta kriisistä, 
joka on heikentänyt jäsenvaltioiden 
talouskasvua, rahoitusvakautta ja velka-
asemaa, mutta katsoo, että vuonna 2013 
on toteutettava talouden elvyttämiseksi 
toimia, joilla vahvistetaan yhteisvastuuta 
ja edistetään kestävää kasvua ja 
työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on suunniteltava ja 
helpotettava uusien, laadukkaiden ja 
kestävien työpaikkojen luomista 
kehittämällä paitsi ympäristöä säästäviä 
aloja sekä tehokasta vihreää liikennettä ja 
energiaa myös ajanmukaisia 
innovatiivisia palveluita;

Or. ro
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Tarkistus 16
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että EU ja jäsenvaltiot eivät 
ole investoineet riittävästi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimiin 
ja energiatehokkuuden lisäämiseen 
rakennus- ja liikennealalla; kehottaa 
komissiota ryhtymään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa toimiin 
kiinteistöjen sekä erityisesti 
kaupunkialueiden keskitettyjen lämmitys-
ja jäähdytysverkostojen ja asuntojen
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
korottamaan tähän osoitettavaa 
rahoitusta vuonna 2013;

Or. ro

Tarkistus 17
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että unionin vuotuisella 
talousarviolla ja siitä saatavalla 
vipuvaikutuksella sekä jäsenvaltioiden 
talousarvioiden painopisteillä ja muilla 
eurooppalaisilla välineillä on tuettava 
jäsenvaltioiden elvytyspolitiikkaa ja ne on 
saatettava vastaamaan kasvua ja 
työllisyyttä edistävää 
Eurooppa 2020 -strategiaa;

Or. en
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Tarkistus 18
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; on huolestunut 
siitä, että nykyisessä rahoituskehyksessä 
otsakkeen 1 a enimmäismäärät eivät riitä 
EU:n ensisijaisten politiikkojen 
toteuttamiseen;

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön, ja on
tyytyväinen, että kestävään kasvuun, 
erityisesti seitsemänteen puiteohjelmaan 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan osoitettavia määrärahoja 
on lisätty; painottaa kuitenkin, että 
määrärahojen lisäykset olisi rahoitettava 
talousarvion sisäisillä määrärahojen 
uudelleenjärjestelyillä;

Or. en

Tarkistus 19
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -
strategia voidaan panna täytäntöön; on 
huolestunut siitä, että nykyisessä 
rahoituskehyksessä otsakkeen 1 a 
enimmäismäärät eivät riitä EU:n 
ensisijaisten politiikkojen toteuttamiseen;

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta voidaan edistää 
kilpailukykyä ja työllisyyttä 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöön 
panemiseksi; korostaa, että on 
kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan 
parlamentin edellisvuosien 
talousarvioiden painopisteisiin; on 
huolestunut siitä, että nykyisessä 
rahoituskehyksessä otsakkeen 1 a 
enimmäismäärät eivät riitä EU:n 
ensisijaisten politiikkojen toteuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 20
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; on huolestunut 
siitä, että nykyisessä rahoituskehyksessä 
otsakkeen 1 a enimmäismäärät eivät riitä
EU:n ensisijaisten politiikkojen 
toteuttamiseen;

3. toteaa, että rahoitusta on syytä 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; on vakuuttunut 
siitä, että nykyisessä rahoituskehyksessä 
otsakkeen 1 a enimmäismäärät riittävät
EU:n ensisijaisten politiikkojen 
toteuttamiseen;

Or. de

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; on huolestunut 
siitä, että nykyisessä rahoituskehyksessä 
otsakkeen 1 a enimmäismäärät eivät riitä 
EU:n ensisijaisten politiikkojen 
toteuttamiseen;

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; on huolestunut 
siitä, että nykyisessä rahoituskehyksessä 
otsakkeen 1 a enimmäismäärät eivät riitä 
teollisuus-, tutkimus- ja energia-alaan 
liittyvien EU:n ensisijaisten politiikkojen 
toteuttamiseen;

Or. ro

Tarkistus 22
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; on huolestunut 
siitä, että nykyisessä rahoituskehyksessä 
otsakkeen 1 a enimmäismäärät eivät riitä 
EU:n ensisijaisten politiikkojen 
toteuttamiseen;

3. toteaa, että rahoitusta on syytä lisätä ja 
koordinoida, jotta Eurooppa 2020 -strategia 
voidaan panna täytäntöön; toteaa, että 
nykyisessä rahoituskehyksessä otsakkeen 
1 a enimmäismäärät eivät riitä EU:n 
ensisijaisten politiikkojen toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 23
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo näin ollen, että tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan rahoituksessa olisi 
panostettava sellaisiin käyttöönottoon 
liittyviin hankkeisiin, joiden avulla 
voitaisiin kaventaa tutkimustulosten ja 
tuotteistamisen välistä kuilua ja siten 
varmistaa eurooppalaisen kilpailukyvyn 
säilyminen;

Or. en

Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
rahoituksen hankkeille, jotka 
myötävaikuttavat Euroopan 
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digitaalistrategian tavoitteiden 
saavuttamiseen ja erityisesti laajakaistan 
sataprosenttiseen kattavuuteen vuoteen 
2013 mennessä tähtäävän tavoitteen 
saavuttamiseen;

Or. ro

Tarkistus 25
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota varmistamaan 
erityisten GNSS-sovellusten ja -palvelujen 
tutkimuksen ja kehittämisen riittävän 
rahoituksen vuonna 2013;

Or. ro

Tarkistus 26
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja kestävän 
kehityksen edistämiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä; painottaa, että 
tämä on sovitettava yhteen 
koheesiopolitiikan kanssa unionin 
yhteenkuuluvuutta heikentämättä;
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Or. en

Tarkistus 27
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

4. panee merkille tulevien EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin EU:n talouden 
elpymiselle; katsoo, että vuoden 2013 
talousarvion olisi mahdollistettava 
kitkaton siirtyminen kohti näiden uusien 
ohjelmien perustamista; kehottaa 
ottamaan käyttöön enemmän resursseja 
vihreän talouden vauhdittamiseksi, koska 
se on keskeinen tulevaisuuden 
kilpailukykyä ja kestokykyä edistävä 
tekijä;

Or. en

Tarkistus 28
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
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talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä; painottaa, että 
varojen asianmukainen kohdentaminen 
on ratkaisevan tärkeää EU:n 
energiavarmuuden parantamiseksi uuden 
infrastruktuurin ja uuden teknologian 
avulla;

Or. en

Tarkistus 29
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

4. panee merkille, että EU:n 
lippulaivaohjelmilla, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, voisi 
olla keskeinen rooli, jos niille annetaan 
riittävä rahoitus; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

Or. en

Tarkistus 30
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
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pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, roolin; 
kehottaa tehostamaan nykyisten 
resurssien käyttöä vihreän talouden 
vauhdittamiseksi, koska se on keskeinen 
tulevaisuuden kilpailukykyä ja kestokykyä 
edistävä tekijä;

Or. de

Tarkistus 31
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja unionin 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

Or. de

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 

4. panee merkille EU:n 
lippulaivaohjelmien, joita ovat esimerkiksi 
Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME 
sekä Verkkojen Eurooppa -väline, 
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keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä ja 
kestokykyä edistävä tekijä;

keskeisen roolin; kehottaa ottamaan 
käyttöön enemmän resursseja vihreän 
talouden vauhdittamiseksi, koska se on 
keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä, 
teollisuuden kehitystä ja kestokykyä 
edistävä tekijä;

Or. ro

Tarkistus 33
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta koskevan EU:n 
tukipolitiikan ja erityisesti sen avulla 
toteuttavien tutkimus-, koulutus- ja 
levitystoimien merkitystä; korostaa, että 
vastaperustetulla tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja vapauden 
keskuksella voi olla tärkeä rooli tässä 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 34
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää EU:ta tehostamaan pk-yritysten 
tukiohjelmiaan, toisin sanoen lisäämään 
investointeja niiden innovointitoimintaan 
ja kasvumahdollisuuksiin ja helpottamaan
niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta;

5. korostaa, että pienet ja keskisuuret 
yritykset loivat 85 prosenttia EU:n uusista 
nettotyöpaikoista vuosina 2002–20101; 
pyytää EU:ta tehostamaan pk-yritysten 
tukiohjelmiaan niiden kasvupotentiaalin 
täydelliseksi vapauttamiseksi, toisin 
sanoen helpottamaan pk-yritysten 
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osallistumista julkisiin hankintoihin, 
turvaamaan investoinnit niiden 
innovointitoimintaan ja auttamaan niiden 
hallinnollisen kuormituksen keventämistä 
sekä parantamaan niiden mahdollisuuksia 
saada rahoitusta;

__________________
1”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukeva aloite (Small Business 
Act), COM(2008)0394 lopullinen.

Or. en

Tarkistus 35
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää EU:ta tehostamaan pk-yritysten 
tukiohjelmiaan, toisin sanoen lisäämään 
investointeja niiden innovointitoimintaan ja 
kasvumahdollisuuksiin ja helpottamaan 
niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta;

5. pyytää EU:ta tehostamaan pk-yritysten 
tukiohjelmiaan, toisin sanoen lisäämään 
investointeja niiden innovointitoimintaan ja 
kasvumahdollisuuksiin ja helpottamaan 
niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta;
panee tyytyväisenä merkille pk-yritysten 
innovoinnin tukemiseen tarkoitetun 
yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman 
määrärahojen lisäyksen; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että komission 
ehdotuksessa ei mahdollisteta Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelman 
kattavaa täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 36
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
5 kohta



PE488.017v01-00 20/29 AM\900774FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää EU:ta tehostamaan pk-yritysten 
tukiohjelmiaan, toisin sanoen lisäämään 
investointeja niiden innovointitoimintaan 
ja kasvumahdollisuuksiin ja 
helpottamaan niiden mahdollisuuksia 
saada rahoitusta;

5. pyytää, että pk-yrityksiä koskevissa 
EU-ohjelmissa keskitytään edistämään ja 
helpottamaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada riskipääomaa, 
niiden innovointitoimintaan kohdistuvien 
omarahoitteisten investointien 
varmistamiseksi ja turvaamaan siten pk-
yritysten kasvumahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 37
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. onnittelee komissiota Erasmus 
nuorille yrittäjille -ohjelman 
valmistelutoimien onnistumisesta; pitää 
myönteisenä päätöstä tämän ohjelman 
sisällyttämisestä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaan, mutta ei ole 
tyytyväinen siihen, että ohjelman 
laajentamista koskevia toimia ei voida 
toteuttaa määrärahojen niukkuuden 
vuoksi, mikä on johtanut siihen, että 
kiinnostuneita ja kyvykkäitä kumppaneita 
on jouduttu torjumaan; pyytää siksi 
komissiota mahdollistamaan ohjelman 
rahoituksen asianmukaisen lisäämisen 
vuosina 2012 ja 2013;

Or. de

Tarkistus 38
Bendt Bendtsen
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa komissiota, että on 
keskityttävä ohjelmiin, joiden avulla 
pyritään saavuttamaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevaan aloitteeseen (Small 
Business Act) sisältyvien pk-yrityksille 
myönteisen liiketoimintaympäristön 
varmistamista koskevien 10 periaatteen 
mukaiset tavoitteet, ja lisättävä näiden 
ohjelmien rahoitusta; 

Or. en

Tarkistus 39
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että on tarpeen toteuttaa 
erityistoimia ja lisättävä 
talousarviomäärärahoja pk-yritysten 
tukemiseksi; pitää siksi äärimmäisen 
tärkeänä yrittäjähenkisyyden ja yritysten 
perustamisen edistämistä konkreettisin 
toimin ja katsoo, että tähän olisi 
annettava riittävästi resursseja;

Or. en

Tarkistus 40
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että on tarpeen varmistaa, 
etteivät pk-yritykset vähennä 
investointejaan erityisesti tutkimukseen ja 
kehittämiseen; katsoo, että EIP:n 
pk-yrityksille ja infrastruktuuriin 
myöntämän tuen lisäämistä olisi pidettävä 
keskeisenä painopisteenä ja että tätä 
rahoitustukea olisi hyödynnettävä 
maksimaalisesti;

Or. en

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on välttämätöntä 
investoida maaseutuympäristön ja 
maaseutualueiden elämisen laadun 
kohentamiseen sekä maaseutualueiden 
talouden monipuolistamisen 
edistämiseen;

Or. ro

Tarkistus 42
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa täysin 
hankejoukkovelkakirjoja koskevaa 
kokeiluluonteista aloitetta, jolla pyritään 
ottamaan käyttöön yksityisiä säästöjä ja 

6. kannattaa täysin 
hankejoukkovelkakirjoja koskevaa 
kokeiluluonteista aloitetta, jolla pyritään 
ottamaan käyttöön yksityisiä säästöjä ja 
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parantamaan energian, liikenteen sekä 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
infrastruktuurihankkeisiin käytettävissä 
olevien rahoitusvälineiden valikoimaa;
korostaa tarvetta käyttää asianmukaisesti
kestävyyttä koskevia EIP:n kriteereitä 
samalla tavoin kuin rahoitusta koskevia 
kriteereitä;

parantamaan energian, liikenteen sekä 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
infrastruktuurihankkeisiin käytettävissä 
olevien rahoitusvälineiden valikoimaa; 
korostaa, että on vältettävä 
hankejoukkolainojen 
liikkeeseenlaskemisen ylisääntelyä, jotta 
niistä voisi tulla todellisia sijoituskohteita 
yksityisillä pääomamarkkinoilla; katsoo, 
että siksi hankejoukkolainojen keskeisinä 
kriteereinä olisi oltava niiden kaupallinen 
kannattavuus; uskoo, että asianomaisten 
hankkeiden kestävyyttä ja rahoitusta
koskevat EIP:n kriteerit tukevat 
tarvittaessa toisiaan;

Or. en

Tarkistus 43
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa perustamaan erityisiä 
rahoitusvälineitä EIR-aloitteiden 
tukemiseksi yhteiskunnallista yrittäjyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
rahoitusinfrastruktuurin luomista varten, 
jotta tätä alaa kohdeltaisiin 
samanveroisena talousalana Euroopassa;

Or. de

Tarkistus 44
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
liikennealan saastepäästöjen 
vähentämiseksi harkitsemaan 
ensisijaisesti investointeja 
yhteiseurooppalaisen, älykkään 
sähköverkoston kehittämiseen, jolla 
pystyttäisiin valjastamaan paikallis- ja 
aluetasolla uusiutuvista energialähteistä 
tuotettu energia ja joka edistäisi 
sähköautojen käytölle välttämättömän 
infrastruktuurin kehittämistä;

Or. ro

Tarkistus 45
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että unionin 
energiajärjestelmään on investoitava 
1 biljoona euroa1 vuoteen 2020 mennessä, 
jotta voidaan saavuttaa unionin energia-
ja ilmastopoliittiset tavoitteet, ja 
muistuttaa energiansiirtoverkkoja 
koskevasta lähes 100 miljardin euron 
rahoitusvajeesta;
__________________
1Energiainfrastruktuurien painopisteet 
vuodelle 2020 ja sen jälkeen –
Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten (COM(2010)0677 
lopullinen).

Or. en



AM\900774FI.doc 25/29 PE488.017v01-00

FI

Tarkistus 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää valitettavana, että EU:n 
energiaa koskevien yleistavoitteiden 
edistämiseen liittyville aloitteille ei ole 
myönnetty riittävästi rahoitusta ja että 
SET-suunnitelma on yhä vailla riittävää 
rahoitusta Euroopan parlamentin tätä 
asiaa koskevista toistuvista pyynnöistä 
huolimatta.

Or. en

Tarkistus 47
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että EU:n on investoitava, 
jotta se voi taata Euroopalle pääsyn 
avaruuteen ja kiertoradalla olevaan 
infrastruktuuriin;

Or. ro

Tarkistus 48
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on 
ohjelmakauden viimeinen vuosi, ja on 

7. palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on 
ohjelmakauden viimeinen vuosi; korostaa, 
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huolestunut maksumäärärahojen tasoon 
mahdollisesti tehtävistä leikkauksista; 
korostaa, että on olennaisen tärkeää 
toteuttaa EU:n käynnissä oleviin 
hankkeisiin tekemät sitoumukset;

että on olennaisen tärkeää toteuttaa EU:n 
käynnissä oleviin hankkeisiin tekemät 
sitoumukset;

Or. de

Tarkistus 49
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on 
ohjelmakauden viimeinen vuosi, ja on 
huolestunut maksumäärärahojen tasoon 
mahdollisesti tehtävistä leikkauksista; 
korostaa, että on olennaisen tärkeää 
toteuttaa EU:n käynnissä oleviin 
hankkeisiin tekemät sitoumukset;

7. palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on 
ohjelmakauden viimeinen vuosi, ja on 
huolestunut maksumäärärahojen tasoon 
mahdollisesti tehtävistä leikkauksista; 
korostaa, että on olennaisen tärkeää 
toteuttaa EU:n käynnissä oleviin 
hankkeisiin tekemät sitoumukset ja
kannattaa komission 
talousarvioesityksessään ehdottamaa 
maksumäärärahojen lisäystä;

Or. en

Tarkistus 50
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on 
ohjelmakauden viimeinen vuosi, ja on 
huolestunut maksumäärärahojen tasoon
mahdollisesti tehtävistä leikkauksista; 
korostaa, että on olennaisen tärkeää 
toteuttaa EU:n käynnissä oleviin 

7. palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on 
nykyisen ohjelmakauden viimeinen vuosi, 
ja on huolestunut maksumäärärahojen 
tasoon mahdollisesti tehtävistä 
leikkauksista; korostaa, että on olennaisen 
tärkeää toteuttaa EU:n käynnissä oleviin 
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hankkeisiin tekemät sitoumukset; hankkeisiin tekemät sitoumukset;

Or. ro

Tarkistus 51
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä ITER-
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä ITER-
hankkeeseen.

8. pitää ITER-hanketta tärkeimpinä ja 
lupaavimpina EU-hankkeina ja kehottaa 
myöntämään sille tarvittavan rahoituksen 
sen onnistumisen varmistamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 53
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä ITER-
hankkeeseen.

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
komission talousarvioesityksessä 
ehdottamaa seitsemänteen puiteohjelmaan 
tai otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä 
ITER-hankkeeseen. katsoo, että seitsemäs 
puiteohjelma olisi pantava täytäntöön 
kattavasti ja ettei mitään yhteisiltä 
teknologia-aloitteilta säästyneitä 
määrärahoja saisi siirtää 
ITER-hankkeeseen, vaan ne olisi 
käytettävä tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan, jolla voidaan 
tuottaa EU:lle kestäviä energiaratkaisuja 
lähitulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 54
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä ITER-
hankkeeseen.

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä 
ITER-ohjelmaan, koska siten 
vähennettäisiin käytettävissä olevaa 
rahoitusta ohjelmilta, joiden avulla 
pyritään vastaamaan aikamme suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 55
Jean-Pierre Audy
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä ITER-
hankkeeseen.

8. vastustaa edelleen painokkaasti 
seitsemänteen puiteohjelmaan tai 
otsakkeen 1 muihin lippulaivaohjelmiin 
osoitettujen varojen siirtämistä 
ITER-hankkeeseen ITER-hankkeen 
lisäkustannusten rahoitusta vuonna 2013 
koskevan ongelman ratkaisemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 56
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on tyytyväinen joulukuussa 2011 
aikaansaatuun sopimukseen 
ITER-hankkeen lisäkustannusten 
rahoittamisesta, mutta katsoo, että 
360 miljoonan euron varmistaminen 
ITERiä varten vuoden 2013 
talousarviossa ei saisi uhata EU:n muiden 
politiikkojen eikä varsinkaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista edistävien politiikkojen 
menestyksekästä täytäntöönpanoa 
ohjelmakauden viimeisen vuoden aikana, 
ja vastustaa nimenomaisesti mahdollisia 
uudelleen kohdentamisia, jotka 
haittaisivat tätä talousarvion 
painopistettä;

Or. en


