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Tarkistus 1
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että empiiristen 
todisteiden mukaan talous- ja 
rahoituskriisi on pysäyttänyt 
lähentymisprosessin tai jopa kääntänyt sen 
suuntaa, mikä pahentaa alueiden välistä 
eriarvoisuutta ja päättää pitkän aikakauden, 
jonka aikana henkilöä kohden lasketun 
BKT:n alueelliset erot ja EU:n 
työttömyysaste olivat jatkuvasti 
pienentyneet; toteaa myös, että kriisin 
vaikutukset ovat vakavampia unionin 
heikoimmilla alueilla;

A. ottaa huomioon, että empiiristen 
todisteiden mukaan talous-, rahoitus- ja 
sosiaalikriisi on pysäyttänyt 
lähentymisprosessin tai jopa kääntänyt sen 
suuntaa, mikä pahentaa alueiden välistä 
eriarvoisuutta ja päättää pitkän aikakauden, 
jonka aikana henkilöä kohden lasketun 
BKT:n alueelliset erot ja EU:n 
työttömyysaste olivat jatkuvasti 
pienentyneet; toteaa myös, että kriisin 
vaikutukset ovat vakavampia unionin 
heikoimmilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 2
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että julkiset varat ovat 
käyneet vähiin sekä jäsenvaltioissa että 
EU:ssa ja niihin kohdistuu yhä kovempia 
paineita samalla kun kriisi ja siitä 
aiheutuva taantuma sekä tiettyjen 
jäsenvaltioiden valtionvelkakriisi ovat 
pakottaneet jäsenvaltioita toteuttamaan 
merkittäviä ja perusteellisia
rakenneuudistuksia palauttaakseen 
hintojen kilpailukyvyn ja julkisen 
talouden kestävyyden, ja tämän 
seurauksena on jouduttu leikkaamaan 
ennen kaikkea kasvua edistäviä menoja;

B. ottaa huomioon, että julkiset varat ovat 
käyneet vähiin sekä jäsenvaltioissa että 
EU:ssa ja niihin kohdistuu yhä kovempia 
paineita samalla kun kriisi ja siitä 
aiheutuva taantuma sekä tiettyjen 
jäsenvaltioiden valtionvelkakriisi ovat 
pakottaneet jäsenvaltioita lopulta 
toteuttamaan tarpeellisia ja tärkeitä
rakenneuudistuksia palauttaakseen 
talouskasvun ja työpaikkojen luomisen, ja 
tämän seurauksena on joskus jouduttu 
leikkaamaan rakenne- ja 
koheesiorahastojen yhteisrahoitusta;
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Or. en

Tarkistus 3
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että kriisi vaikuttaa kaikkiin 
Euroopan alueisiin ja kaupunkeihin
haitallisesti ja lisää siten myös 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille kohdistettavan koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa painopiste on tähän 
asti ollut pikemminkin varojen 
hyödyntämisessä kuin tavoitteiden 
määrittämisessä ja seurannassa – ja niiden 
saavuttamisen arvioinnissa – kun taas 
seuranta- ja arviointijärjestelmillä ei ole 
täysin onnistuttu parantamaan alueiden
ominaisuuksien, erityispiirteiden ja 
tarpeiden mukaisesti eriytettyjen 
tavoitteiden määrittämistä;

E. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa painopiste on tähän 
asti ollut pikemminkin varojen 
hyödyntämisessä kuin tavoitteiden 
määrittämisessä ja seurannassa – ja niiden 
saavuttamisen arvioinnissa – kun taas 
seuranta- ja arviointijärjestelmillä ei ole 
täysin onnistuttu parantamaan paikallisten, 
alueellisten ja alueiden välisten 
ominaisuuksien, erityispiirteiden ja 
tarpeiden mukaisesti eriytettyjen 
tavoitteiden määrittämistä;

Or. ro

Tarkistus 5
Oldřich Vlasák
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on myös vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tärkein 
EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että 
koheesiopolitiikan uudessa kehyksessä 
painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää 
investoinnit muutamaan tärkeimpänä 
pidettyyn alaan, kuten työllisyyteen 
(etenkin nuorten työllisyyteen), 
ammatilliseen koulutukseen ja 
koulutukseen, pk-yrityksiin, innovointiin, 
energia-alaan, ympäristöalaan sekä 
kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on myös vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tärkein 
EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että 
koheesiopolitiikan uudessa kehyksessä 
painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää 
investoinnit muutamaan tärkeimpänä 
pidettyyn alaan, kuten työllisyyteen 
(etenkin nuorten työllisyyteen) ja 
työvoiman liikkuvuuteen, ammatilliseen 
koulutukseen ja koulutukseen, 
pk-yrityksiin, tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja innovointiin, tieto- ja 
viestintätekniikkaan, kestävään 
liikenteeseen ja pullonkaulojen 
poistamiseen, energia-alaan, 
ympäristöalaan, viranomaisten 
institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistämiseen
sekä kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

Or. en

Tarkistus 6
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on myös vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tärkein 
EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että 
koheesiopolitiikan uudessa kehyksessä 
painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää 
investoinnit muutamaan tärkeimpänä
pidettyyn alaan, kuten työllisyyteen 
(etenkin nuorten työllisyyteen), 
ammatilliseen koulutukseen ja 
koulutukseen, pk-yrityksiin, innovointiin, 

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on myös vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tärkein 
EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että 
koheesiopolitiikan uudessa kehyksessä 
painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää 
investoinnit muutamaan tehokkaimpana
pidettyyn alaan, kuten työllisyyteen 
(etenkin nuorten työllisyyteen), 
ammatilliseen koulutukseen ja 
koulutukseen, pk-yrityksiin, innovointiin, 
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energia-alaan, ympäristöalaan sekä 
kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

energia-alaan, ympäristöalaan, tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä 
kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

Or. en

Tarkistus 7
Riikka Pakarinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on myös vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tärkein 
EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että 
koheesiopolitiikan uudessa kehyksessä 
painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää 
investoinnit muutamaan tärkeimpänä 
pidettyyn alaan, kuten työllisyyteen 
(etenkin nuorten työllisyyteen), 
ammatilliseen koulutukseen ja 
koulutukseen, pk-yrityksiin, innovointiin, 
energia-alaan, ympäristöalaan sekä 
kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on myös vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tärkein 
EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että 
koheesiopolitiikan uudessa kehyksessä 
painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää 
investoinnit muutamaan tärkeimpänä 
pidettyyn alaan, kuten työpaikkojen 
luomiseen, työllisyyteen (etenkin nuorten 
työllisyyteen), ammatilliseen koulutukseen 
ja koulutukseen, pk-yrityksiin, 
innovointiin, energia-alaan, ympäristöalaan 
sekä kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

Or. fi

Tarkistus 8
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että tarve saavuttaa enemmän 
vähäisimmillä voimavaroilla on 
kannustanut sisällyttämään älykkään 
erikoistumisen uuteen koheesiopolitiikan 
kehykseen, jotta alueet omaksuisivat 
strategisen ja vähemmän pirstaleisen 
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lähestymistavan talouden kehitykseen 
kohdentamalla tukea tutkimukseen ja 
innovaatioihin;

Or. en

Tarkistus 9
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että vuosien 2007–2013 
ohjelman aikana tehdyissä arvioinneissa 
ei tarkastella koko arviointikierrosta 
vaikuttavuus, tehokkuus ja vaikutuksen 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 10
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. katsoo, että varojen käyttöaste on 
jäsenvaltioissa noin 50 prosenttia ja 
kauden viimeisenä vuotena noin 
30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 11
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. katsoo, että pk-yrityksillä on 
vaikeuksia rahoituksen saamisessa 
pankkisektorilta;

Or. en

Tarkistus 12
Riikka Pakarinen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että nyt on riittävästi näyttöä 
siitä, että julkisen talouden vakauttamiseen 
tarvittavat politiikat eivät yksin riitä 
parantamaan kasvua ja edistämään 
investointeja, joiden avulla luodaan 
laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, jotka 
myös edellyttävät taloutta tukevia ja vielä 
hyvin haurasta ja vaatimatonta elpymistä 
edistäviä toimenpiteitä;

1. toteaa, että julkisen talouden 
vakauttamiseen tarvittavat politiikat eivät 
yksin riitä parantamaan kasvua ja 
edistämään investointeja, joiden avulla 
luodaan laadukkaita ja kestäviä 
työpaikkoja, jotka myös edellyttävät 
taloutta tukevia ja vielä hyvin haurasta ja 
vaatimatonta elpymistä edistäviä 
toimenpiteitä;

Or. fi

Tarkistus 13
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on huolissaan siitä, että talouskriisin 
vuoksi erityisesti aluetasolla on puutetta 
riittävästä julkisesta rahoituksesta, jonka 
avulla Eurooppa 2020 -strategiaa voitaisiin 
toteuttaa asianmukaisella tavalla, ja siitä, 
että hyvin monet vähemmän kehittyneet 
jäsenvaltiot ja alueet ovat suuressa määrin 

2. on huolissaan siitä, että talouskriisin 
vuoksi erityisesti aluetasolla on puutetta 
riittävästä julkisesta rahoituksesta, jonka 
avulla Eurooppa 2020 -strategiaa voitaisiin 
toteuttaa asianmukaisella tavalla, ja siitä, 
että hyvin monet vähemmän kehittyneet 
jäsenvaltiot ja alueet ovat suuressa määrin 
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riippuvaisia koheesiopolitiikan 
rahoituksesta;

riippuvaisia koheesiopolitiikan 
rahoituksesta; katsoo, että ennen kuin 
tehdään mitään mahdollisia 
makrotaloudellisia seuraamuksia 
koskevia päätöksiä, on tarkasteltava
tiettyjen jäsenvaltioiden kehityksen suurta 
riippuvuutta koheesiorahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 14
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vaikka onkin tärkeää 
noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, on 
erittäin tärkeää pitää mielessä myös 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tavoitteet, jotka ovat 
vaarantuneet vakavasti kriisin 
seurauksena; kehottaa toteuttamaan 
päättäväisiä toimenpiteitä koheesion 
ylläpitämiseksi ja korostamaan
infrastruktuurihankkeisiin tehtäviä 
investointeja liikenteen, tietoliikenteen ja 
energia-alan kaltaisilla perusaloilla;

4. katsoo, että monet vähemmän 
kehittyneet alueet tarvitsevat yhä 
infrastruktuurihankkeisiin tehtäviä 
investointeja liikenteen, tietoliikenteen ja 
kestävän energian kaltaisilla perusaloilla;

Or. en

Tarkistus 15
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vaikka onkin tärkeää 
noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, on 
erittäin tärkeää pitää mielessä myös 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tavoitteet, jotka ovat 
vaarantuneet vakavasti kriisin seurauksena; 
kehottaa toteuttamaan päättäväisiä 

4. katsoo, että vaikka onkin tärkeää 
noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, on 
erittäin tärkeää pitää mielessä myös 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tavoitteet, jotka ovat 
vaarantuneet vakavasti kriisin seurauksena; 
kehottaa toteuttamaan päättäväisiä 
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toimenpiteitä koheesion ylläpitämiseksi ja 
korostamaan infrastruktuurihankkeisiin 
tehtäviä investointeja liikenteen, 
tietoliikenteen ja energia-alan kaltaisilla 
perusaloilla;

toimenpiteitä koheesion ylläpitämiseksi ja 
korostamaan infrastruktuurihankkeisiin 
tehtäviä investointeja aloilla, joilla on 
pitkällä aikavälillä mahdollisuuksia 
synnyttää työpaikkoja ja uusia 
innovaatioita ja joilla on tarkoitus 
vähentää kustannuksia ja 
energiankäyttöä;

Or. en

Tarkistus 16
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vaikka onkin tärkeää 
noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, on 
erittäin tärkeää pitää mielessä myös 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tavoitteet, jotka ovat 
vaarantuneet vakavasti kriisin seurauksena; 
kehottaa toteuttamaan päättäväisiä 
toimenpiteitä koheesion ylläpitämiseksi ja 
korostamaan infrastruktuurihankkeisiin 
tehtäviä investointeja liikenteen, 
tietoliikenteen ja energia-alan kaltaisilla 
perusaloilla;

4. katsoo, että vaikka onkin tärkeää 
noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, on 
erittäin tärkeää pitää mielessä myös 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tavoitteet, jotka ovat 
vaarantuneet vakavasti kriisin seurauksena; 
koheesiopolitiikka on enemmän kuin 
pelkkä väline Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen; kehottaa 
toteuttamaan päättäväisiä toimenpiteitä 
koheesion ylläpitämiseksi ja korostamaan 
infrastruktuurihankkeisiin tehtäviä 
investointeja liikenteen, tietoliikenteen ja 
energia-alan kaltaisilla perusaloilla;

Or. en

Tarkistus 17
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
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kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa, samalla kun 
mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten 
käsitteleminen tarvittaessa 
ylhäältä-alas-menetelmää käyttäen;

kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kunnat ja alueet 
ovat asianmukaisesti sitoutuneet 
kansallisten strategioiden luomiseen 
esittäessään itse muodostamansa 
näkemyksen ongelmista ja haasteista;

Or. en

Tarkistus 18
François Alfonsi

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa, samalla kun 
mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten 
käsitteleminen tarvittaessa 

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa;
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ylhäältä-alas-menetelmää käyttäen;

Or. fr

Tarkistus 19
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa, samalla kun 
mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten 
käsitteleminen tarvittaessa 
ylhäältä-alas-menetelmää käyttäen;

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa, samalla kun 
mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten 
käsitteleminen tarvittaessa 
ylhäältä-alas-menetelmää käyttäen; 
painottaa, että alueellisen ja paikallisen 
tason osallistuminen ei saisi johtaa 
hallinnollisen rasituksen tarpeettomaan 
lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 20
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen todellinen koordinointi ja 
täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa, samalla kun 
mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten 
käsitteleminen tarvittaessa 
ylhäältä-alas-menetelmää käyttäen;

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on 
toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 
-strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi 
varmistamalla toisaalta hallinnon eri 
tasojen vuoropuhelu, todellinen 
koordinointi ja täydentävyys ja toisaalta
näillä tasoilla vahvistettujen prioriteettien 
yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla tunnistettujen tarpeiden ja 
erityispiirteiden kanssa, samalla kun 
mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten 
käsitteleminen tarvittaessa 
ylhäältä-alas-menetelmää käyttäen;

Or. en

Tarkistus 21
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että koheesiopolitiikalla 
pystytään parhaiten tarjoamaan Eurooppa 
2020 -strategialle tarvittava alueellinen 
ulottuvuus, jonka avulla voidaan ryhtyä 
ratkomaan hyvin merkittäviä kasvueroja 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja sitä 
tosiseikkaa, että institutionaalisissa 
valmiuksissa havaittujen erojen vuoksi eri 
alueet eivät voi käyttää annettuja tavoitteita 
viitteinä samalla tavoin;

6. toteaa, että koheesiopolitiikalla 
pystytään parhaiten tarjoamaan Eurooppa 
2020 -strategialle tarvittava alueellinen 
ulottuvuus, jonka avulla voidaan ryhtyä 
ratkomaan hyvin merkittäviä kasvueroja 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja varmistaa, 
että kasvupotentiaalia hyödynnetään myös 
unionin syrjäisimmillä ja harvimmin 
asutuilla alueilla, ja sitä tosiseikkaa, että 
institutionaalisissa valmiuksissa 
havaittujen erojen vuoksi eri alueet eivät 
voi käyttää annettuja tavoitteita viitteinä 
samalla tavoin;

Or. en



PE524.733v01-00 14/24 AM\1012023FI.doc

FI

Tarkistus 22
Riikka Pakarinen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että koheesiopolitiikalla 
pystytään parhaiten tarjoamaan Eurooppa 
2020 -strategialle tarvittava alueellinen 
ulottuvuus, jonka avulla voidaan ryhtyä
ratkomaan hyvin merkittäviä kasvueroja 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja sitä 
tosiseikkaa, että institutionaalisissa 
valmiuksissa havaittujen erojen vuoksi eri 
alueet eivät voi käyttää annettuja tavoitteita 
viitteinä samalla tavoin;

6. toteaa, että koheesiopolitiikalla 
pystytään parhaiten tarjoamaan Eurooppa 
2020 -strategialle tarvittava alueellinen 
ulottuvuus, jonka avulla voidaan pyrkiä
ratkomaan hyvin merkittäviä kasvueroja 
unionissa ja jäsenvaltioissa ja sitä 
tosiseikkaa, että institutionaalisissa 
valmiuksissa havaittujen erojen vuoksi eri 
alueet eivät kykene käyttämään annettuja 
tavoitteita viitteinä samalla tavoin;

Or. fi

Tarkistus 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on erityisen huolissaan siitä, että kriisin 
vuoksi köyhyysriskin tai sosiaalisen 
syrjäytymisriskin alaisuudessa elävän 
väestön määrä on kasvanut huomattavasti 
etenkin lähentymisalueilla ja kaupungeissa, 
ja katsoo, että näitä ongelmia – jotka 
heikentävät vakavalla tavalla alueiden 
välisen koheesion ja jotka saattavat 
vaarantaa unionin kilpailukyvyn 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – on 
ryhdyttävä ratkomaan kiireellisesti 
keskittymällä toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan kestävien ja laadukkaiden 
työpaikkojen luominen ja sosiaalinen 
osallisuus;

7. on erityisen huolissaan siitä, että kriisin
vuoksi köyhyysriskin tai sosiaalisen 
syrjäytymisriskin alaisuudessa elävän 
väestön prosentuaalinen osuus on 
kasvanut huomattavasti etenkin 
lähentymisalueilla ja kaupungeissa, ja 
katsoo, että näitä ongelmia – jotka 
heikentävät vakavalla tavalla alueiden 
välisen koheesion ja jotka saattavat 
vaarantaa unionin kilpailukyvyn 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – on 
ryhdyttävä ratkomaan kiireellisesti 
keskittymällä toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan kestävien ja laadukkaiden 
työpaikkojen saaminen ja sosiaalinen 
osallisuus, vähennetään pirstoutumista ja 
helpotetaan siirtymistä työpaikasta 
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toiseen, keskitytään pitkäaikaistyöttömien 
ammatillisiin uudelleenkoulutusohjelmiin 
ja hyödynnetään työuransa loppupuolella 
olevien kokemusta;

Or. ro

Tarkistus 24
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on erityisen huolissaan siitä, että kriisin 
vuoksi köyhyysriskin tai sosiaalisen 
syrjäytymisriskin alaisuudessa elävän 
väestön määrä on kasvanut huomattavasti 
etenkin lähentymisalueilla ja kaupungeissa, 
ja katsoo, että näitä ongelmia – jotka 
heikentävät vakavalla tavalla alueiden 
välisen koheesion ja jotka saattavat 
vaarantaa unionin kilpailukyvyn 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – on 
ryhdyttävä ratkomaan kiireellisesti 
keskittymällä toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan kestävien ja laadukkaiden 
työpaikkojen luominen ja sosiaalinen 
osallisuus;

7. on erityisen huolissaan siitä, että kriisin 
vuoksi köyhyysriskin tai sosiaalisen 
syrjäytymisriskin alaisuudessa elävän 
väestön määrä on kasvanut huomattavasti 
etenkin lähentymisalueilla ja kaupungeissa, 
ja katsoo, että näitä ongelmia – jotka 
heikentävät vakavalla tavalla alueiden 
välisen koheesion ja jotka saattavat 
vaarantaa unionin kilpailukyvyn 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – on 
ryhdyttävä ratkomaan kiireellisesti 
keskittymällä toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan kestävien ja laadukkaiden 
työpaikkojen luominen ja sosiaalinen 
osallisuus; korostaa, että nuorten 
työllistämiseen ja osallistamiseen olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota tässä 
suhteessa, ja painottaa pk-yritysten 
keskeistä osuutta laadukkaiden 
työpaikkojen varmistamisessa ja 
lisäämisessä;

Or. en

Tarkistus 25
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
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roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien 
alueiden välisten erojen vähentämisessä 
sekä Eurooppa 2020 -strategian 
sosiaalisen ulottuvuuden 
täytäntöönpanossa, sillä tämä rahasto on
Euroopan aluekehitysrahaston rinnalla 
edistänyt merkittävästi muutamien tällä 
hetkellä unionin keskeisten ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamista, nimittäin 
nuorten työllisyyden ja työmarkkinoiden 
tukemista, kestävän talouden ja kasvun 
edistämistä, koulunsa keskeyttäneiden 
määrän vähentämistä sekä köyhyyden, 
syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumista;

roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien 
alueiden välisten erojen vähentämisessä, 
sillä tämän rahaston olisi Euroopan 
aluekehitysrahaston rinnalla edistettävä
merkittävästi muutamien tällä hetkellä 
unionin keskeisten ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamista, nimittäin 
nuorten työllisyyden ja työmarkkinoiden 
tukemista, kestävän talouden ja kasvun 
edistämistä, koulunsa keskeyttäneiden 
määrän vähentämistä sekä köyhyyden, 
syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumista; vaatii siksi lisäämään 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
soveltamista, erityisesti ESR:n toimien 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 26
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien 
alueiden välisten erojen vähentämisessä 
sekä Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisen 
ulottuvuuden täytäntöönpanossa, sillä tämä 
rahasto on Euroopan aluekehitysrahaston 
rinnalla edistänyt merkittävästi muutamien 
tällä hetkellä unionin keskeisten 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista, 
nimittäin nuorten työllisyyden ja 
työmarkkinoiden tukemista, kestävän 
talouden ja kasvun edistämistä, koulunsa 
keskeyttäneiden määrän vähentämistä sekä 
köyhyyden, syrjinnän ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumista;

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien 
alueiden välisten erojen vähentämisessä 
sekä Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisen 
ulottuvuuden täytäntöönpanossa, sillä tämä 
rahasto on Euroopan aluekehitysrahaston 
rinnalla edistänyt merkittävästi muutamien 
tällä hetkellä unionin keskeisten 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista, 
nimittäin nuorten työllisyyden ja 
työmarkkinoiden tukemista, kestävän 
talouden ja kasvun edistämistä, koulunsa 
keskeyttäneiden määrän vähentämistä sekä 
köyhyyden, syrjinnän ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumista; katsoo myös, että 
Euroopan sosiaalirahasto voi parhaiten 
auttaa lisäämään työllisyyttä, kun sitä 
käytetään yhdessä Euroopan 
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aluekehitysrahaston kanssa;

Or. en

Tarkistus 27
Riikka Pakarinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien 
alueiden välisten erojen vähentämisessä 
sekä Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisen 
ulottuvuuden täytäntöönpanossa, sillä tämä 
rahasto on Euroopan aluekehitysrahaston 
rinnalla edistänyt merkittävästi muutamien 
tällä hetkellä unionin keskeisten 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista, 
nimittäin nuorten työllisyyden ja 
työmarkkinoiden tukemista, kestävän 
talouden ja kasvun edistämistä, koulunsa 
keskeyttäneiden määrän vähentämistä sekä 
köyhyyden, syrjinnän ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumista;

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien 
alueiden välisten erojen vähentämisessä 
sekä Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisen 
ulottuvuuden täytäntöönpanossa, sillä tämä 
rahasto on Euroopan aluekehitysrahaston 
rinnalla pyrkinyt edistämään muutamien 
tällä hetkellä unionin keskeisten 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista, 
nimittäin nuorten työllisyyden ja 
työmarkkinoiden tukemista, kestävän 
talouden ja kasvun edistämistä, koulunsa 
keskeyttäneiden määrän vähentämistä sekä 
köyhyyden, syrjinnän ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumista;

Or. fi

Tarkistus 28
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että kaikkien alueiden 
haasteena on kestävän kasvun luominen 
ja resurssitehokkuuden parantaminen, ja 
korostaa tässä mielessä työpaikkojen 
luomisen mahdollisuutta 
energiatehokkuuteen tehtävien 
investointien yhteydessä sekä tarvetta 
investoida lisää tutkimukseen ja 
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kehitykseen kaikkialla Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 29
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa kuitenkin, että vaikka onkin 
vahvaa näyttöä siitä, että 
koheesiopolitiikan toteuttaminen on 
nopeutunut ja että ohjelmilla on tuettu 
merkittävällä tavalla monia aloja, joilla 
investointeja tarvitaan talouden 
uudistamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen 
(esimerkiksi tutkimus ja kehitys, 
pk-yritysten tukeminen, 
uudelleenteollistaminen, sosiaalinen 
osallisuus sekä koulutus ja ammatillinen 
koulutus), monien jäsenvaltioiden osalta on 
olemassa riski, että ohjelmia ei saada 
toteutettua ennen nykyisen ohjelmakauden 
päättymistä;

9. muistuttaa kuitenkin, että vaikka onkin 
vahvaa näyttöä siitä, että 
koheesiopolitiikan toteuttaminen on 
nopeutunut ja että ohjelmilla on tuettu 
merkittävällä tavalla monia aloja, joilla 
investointeja tarvitaan talouden 
uudistamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen 
(esimerkiksi tutkimus ja kehitys, 
pk-yritysten tukeminen, 
uudelleenteollistaminen, sosiaalinen 
osallisuus sekä koulutus ja ammatillinen 
koulutus), monien jäsenvaltioiden osalta on 
olemassa riski, että ohjelmia ei saada 
toteutettua nykyisen ohjelmakauden 
päättymiseen mennessä;

Or. en

Tarkistus 30
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan 
synergiavaikutusta koheesiopolitiikan 
rahoituksen ja EU:n muiden 
rahoituslähteiden (esimerkiksi Euroopan 
laajuisen liikenneverkon, Euroopan 
laajuisen energiaverkon, Verkkojen 

10. kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan 
synergiavaikutusta koheesiopolitiikan 
rahoituksen ja EU:n muiden 
rahoituslähteiden (esimerkiksi Euroopan 
laajuisen liikenneverkon, Euroopan 
laajuisen energiaverkon, Verkkojen 
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Eurooppa -välineen ja muiden ohjelmien) 
sekä Euroopan investointipankin ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin tarjoaman rahoituksen 
välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ja parantamaan varojen 
saatavuutta, jotta pk-yrityksiä, 
paikallisviranomaisia ja muita edunsaajia 
voidaan kannustaa hyödyntämään niitä;

Eurooppa -välineen, Horisontti 2020, 
COSME ja muiden ohjelmien) sekä 
Euroopan investointipankin ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
tarjoaman rahoituksen välillä; kehottaa 
jäsenvaltioita nopeuttamaan toteuttamista 
ja yksinkertaistamaan ja parantamaan 
varojen saatavuutta, jotta pk-yrityksiä, 
paikallisviranomaisia ja muita edunsaajia 
voidaan kannustaa hyödyntämään niitä;

Or. en

Tarkistus 31
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan 
synergiavaikutusta koheesiopolitiikan 
rahoituksen ja EU:n muiden 
rahoituslähteiden (esimerkiksi Euroopan 
laajuisen liikenneverkon, Euroopan 
laajuisen energiaverkon, Verkkojen 
Eurooppa -välineen ja muiden ohjelmien) 
sekä Euroopan investointipankin ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin tarjoaman rahoituksen 
välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ja parantamaan varojen 
saatavuutta, jotta pk-yrityksiä, 
paikallisviranomaisia ja muita edunsaajia 
voidaan kannustaa hyödyntämään niitä;

10. kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan 
synergiavaikutusta koheesiopolitiikan 
rahoituksen ja EU:n muiden 
rahoituslähteiden (esimerkiksi Euroopan 
laajuisen liikenneverkon, Euroopan 
laajuisen energiaverkon, Verkkojen 
Eurooppa -välineen ja muiden ohjelmien) 
sekä Euroopan investointipankin ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin tarjoaman rahoituksen 
välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ja parantamaan varojen 
saatavuutta, jotta pk-yrityksiä, 
sosiaalitaloutta, paikallisviranomaisia ja 
muita edunsaajia voidaan kannustaa 
hyödyntämään niitä;

Or. en

Tarkistus 32
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan siitä, että vaikka 
arvioinnilla on selvästi keskeinen rooli 
poliittisessa keskustelussa ja oppimisessa, 
tietojen puutteellisuuden takia ja usein 
myös sen vuoksi, että tietoja on 
mahdotonta yhdistää, on mahdotonta 
seurata asianmukaisella tavalla alue- ja 
paikallistasolla tapahtuvaa edistymistä 
kohti asetettuja tavoitteita, ja pitää 
alueellisten tilastojen laajentamista ja 
ajantasaistamista sekä tietojen laadun 
parantamista ensiarvoisen tärkeänä;

11. on huolissaan siitä, että vaikka 
seurantatietojen ja toteutusta koskevien 
tietojen antaminen parantaakin 
asetettujen tavoitteiden laatua, 
edistymisestä raportoimisen usein 
epätasainen laatu vaikeuttaa 
kokonaiskuvan saamista edistymisestä 
kohti tavoitteita alue- ja paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 33
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on huolissaan siitä, että vaikka 
arvioinnilla on selvästi keskeinen rooli 
poliittisessa keskustelussa ja oppimisessa, 
tietojen puutteellisuuden takia ja usein 
myös sen vuoksi, että tietoja on 
mahdotonta yhdistää, on mahdotonta
seurata asianmukaisella tavalla alue- ja 
paikallistasolla tapahtuvaa edistymistä 
kohti asetettuja tavoitteita, ja pitää 
alueellisten tilastojen laajentamista ja 
ajantasaistamista sekä tietojen laadun 
parantamista ensiarvoisen tärkeänä;

11. ymmärtää, että arvioinnilla on selvästi 
keskeinen rooli poliittisessa keskustelussa 
ja oppimisessa, ja siksi on välttämätöntä 
seurata asianmukaisella tavalla 
edistymistä; kiinnittää kuitenkin 
huomiota siihen, että alue- ja 
paikallistason viranomaiset ovat jo oman 
ohjelmansa vuoksi ylikuormittuneita eikä 
tällainen seuranta saa lisätä heidän 
kuormitustaan;

Or. en

Tarkistus 34
Vilja Savisaar-Toomast
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti seuraavan 
lainsäädäntökehyksen tarjoamia seuranta-
ja arviointityökaluja ohjelmasuunnittelun ja 
täytäntöönpanon laadun parantamiseksi;

13. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti seuraavan 
lainsäädäntökehyksen tarjoamia seuranta-
ja arviointityökaluja raportoinnin 
avoimuuden ja ohjelmasuunnittelun ja sen 
täytäntöönpanon laadun parantamiseksi 
(vahvempi tulossuuntautuneisuus, 
yhteisten tuotosindikaattorien käyttö, 
ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien 
valinta ja selkeä tuloskehys);

Or. en

Tarkistus 35
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota, joka käynnistää 
nyt kauden 2007–2013 jälkiarvioinnin, ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että arviointi 
perustuu luotettaviin tietoihin, 
tarkastelemaan toimien vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia ja että se 
tehdään valmiiksi vuoden 2015 
määräaikaan mennessä, jotta siitä 
voidaan ottaa selvästi opiksi seuraavan 
ohjelmakauden toteutuksen väliarviointia 
varten;

Or. en

Tarkistus 36
Vilja Savisaar-Toomast
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Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota tekemään 
jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä 
hankepyyntöjen avoimuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi sekä 
sopimuspyyntöjen esittämisen ja 
sopimusten myöntämisten välisen ajan 
lyhentämiseksi erityisesti pk-yrityksille, 
jotka kilpailevat nopeasti muuttuvassa 
ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 37
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
politiikkaa kannustamalla pankkeja 
EU-hankkeiden yhteisrahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 38
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 d. kehottaa komissiota tarkastamaan 
hallintoviranomaisten toiminnan, jos ne 
soveltavat maksuviivästysdirektiiviä, ja 
ottamaan käsiteltäväksi näiden 
viranomaisten kohtuuttomat 
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maksuviivästykset;

Or. en

Tarkistus 39
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 e. kehottaa komissiota analysoimaan 
Euroopan sosiaalirahaston vaikutusta 
työttömyyteen ja työpaikkojen luomiseen 
sekä sen toimien tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 40
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 f. kehottaa komission ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen sisäisen 
tarkastuksen yksikköä lisäämään 
koheesio- ja rakennerahastojen ja 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston 
toiminnantarkastuksia;

Or. en

Tarkistus 41
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 g kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 g. kehottaa komissiota analysoimaan 
perusteellisesti alhaisen käyttöasteen 
syitä;

Or. en

Tarkistus 42
Vilja Savisaar-Toomast

Päätöslauselmaesitys
13 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 h. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteisrahoitusosuuden 
varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi;

Or. en


