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Tarkistus 1
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että uudistetussa 
Lissabonin strategiassa tutkimus ja 
innovaatiot asetetaan etusijalle, jotta 
ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän 
maailmanlaajuisen kilpailun tapaisiin 
haasteisiin voitaisiin vastata; katsoo, että 
talouskriisin jälkeisellä aikakaudella 
kasvun ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen tutkimuksen ja 
innovaatioiden avulla on entistä 
tärkeämpää, ja se onkin ehdotetun EU 2020 
-strategian keskeinen päämäärä,

A. ottaa huomioon, että uudistetussa 
Lissabonin strategiassa tutkimus ja 
innovaatiot asetetaan etusijalle, jotta 
ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän 
maailmanlaajuisen kilpailun tapaisiin 
haasteisiin voitaisiin vastata; katsoo, että 
talouskriisin jälkeisellä aikakaudella 
kasvun ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen on entistä tärkeämpää, ja se 
onkin ehdotetun EU 2020 -strategian 
keskeinen päämäärä,

Or. hu

Tarkistus 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että kaikki 
väestönosat tarvitsevat tutkimusta ja 
innovointia ja että tutkimus ja innovointi 
on kohdistettava väestön 
yhteiskuntaolojen ja taloudellisen 
tilanteen parantamiseen;

Or. es
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Tarkistus 3
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n 
tutkimukselle ja innovaatioille tarjoama 
tuki on enimmäkseen peräisin tutkimus-, 
innovaatio- ja koheesiopolitiikoista, joiden 
pääasialliset välineet ovat 
rakennerahasto, tutkimuksen seitsemäs 
puiteohjelma sekä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelma,

B. ottaa huomioon, että EU:n 
tutkimukselle ja innovaatioille tarjoama 
tuki on enimmäkseen peräisin tutkimus-, 
innovaatio- ja koheesiopolitiikoista, joiden 
ensisijaiset välineet ovat tutkimuksen 
seitsemäs puiteohjelma sekä kilpailukyvyn 
ja innovoinnin puiteohjelma ja joiden 
tukemisessa rakennerahastoilla on myös 
tärkeä osa,

Or. hu

Tarkistus 4
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että innovointiin 
voidaan panostaa tehokkaimmin 
alueellisella tasolla lähellä sellaisia 
toimijoita, kuten yliopistot, julkista 
tutkimustoimintaa harjoittavat 
organisaatiot tai yritykset, edistämällä 
kumppanuutta tietämyksen siirron ja 
alueiden välisen hyvien käytäntöjen 
vaihdon avulla;

Or. en



AM\810551FI.doc 5/42 PE440.028v01-00

FI

Tarkistus 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että nykypäivän mutkikkaat 
haasteet edellyttävät näiden politiikkojen 
integroitua yhdistelmää; katsoo, että 
välineiden välinen synergia on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta ne lujittaisivat 
toisiaan ja tukisivat tutkimus- ja 
innovaatiohankkeiden kestävää 
toimeenpanoa ja jotta tutkimustuloksia 
voitaisiin hyödyntää paremmin 
konkreettisina ideoina alueilla,

E. katsoo, että nykypäivän mutkikkaat 
haasteet edellyttävät näiden politiikkojen 
integroitua yhdistelmää; katsoo, että oppiva 
yhteiskunta edellyttää muutakin kuin 
pelkkää eri alojen toimintojen yhdistelyä, 
minkä vuoksi eri toimijoiden ja välineiden 
välinen synergia on ensiarvoisen tärkeää, 
jotta ne lujittaisivat toisiaan ja tukisivat 
tutkimus- ja innovaatiohankkeiden 
kestävää toimeenpanoa ja jotta 
tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää 
paremmin konkreettisina ideoina alueilla,

Or. es

Tarkistus 6
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. arvostaa sitä, että vuosina 2007–
2013 kaikki jäsenvaltiot kohdistavat 
huomattavan osuuden 
kokonaisrahoituksestaan tutkimukseen ja 
kehitykseen, innovaatioihin ja 
tietoperusteisen talouden kehittämiseen; 
ottaa huomioon, että näin on syntynyt 246 
kansallista tai alueellista 
toimenpideohjelmaa, joissa tutkimukselle 
ja innovaatioille on myönnetty 86 miljardin 
euron rahoitus;

1. arvostaa sitä, että vuosina 2007–
2013 yhtenäisyyttä käsittelevän yhteisön 
toisen strategisen ohjeen mukaisesti  
kaikki jäsenvaltiot kohdistavat 
huomattavan osuuden 
kokonaisrahoituksestaan tutkimukseen ja 
kehitykseen, innovaatioihin ja 
tietoperusteisen talouden kehittämiseen; 
ottaa huomioon, että näin on syntynyt 246 
kansallista tai alueellista 
toimenpideohjelmaa, joissa tutkimukselle 
ja innovaatioille on myönnetty 86 miljardin 
euron rahoitus;

Or. hu
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Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. arvostaa sitä, että vuosina 2007–
2013 kaikki jäsenvaltiot kohdistavat 
huomattavan osuuden 
kokonaisrahoituksestaan tutkimukseen ja 
kehitykseen, innovaatioihin ja 
tietoperusteisen talouden kehittämiseen; 
ottaa huomioon, että näin on syntynyt 
246 kansallista tai alueellista 
toimenpideohjelmaa, joissa tutkimukselle 
ja innovaatioille on myönnetty 86 miljardin 
euron rahoitus;

1. arvostaa sitä, että vuosina 2007–
2013 kaikki jäsenvaltiot kohdistavat 
huomattavan osuuden 
kokonaisrahoituksestaan tutkimukseen ja 
kehitykseen, innovaatioihin ja 
tietoperusteisen talouden kehittämiseen; 
ottaa huomioon, että näin on syntynyt 
246 kansallista tai alueellista 
toimenpideohjelmaa, joissa tutkimukselle 
ja innovaatioille on myönnetty 86 miljardin 
euron rahoitus, josta perustavan 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
osuus oli 50 miljardia euroa; toteaa, että 
koheesiopolitiikasta on tullut tärkeä 
väline, jonka kautta EU antaa tukea tälle 
alalle ja joka vetää vertoja sekä 
seitsemännen puiteohjelman 
talousarviolle (50,5 miljardia euroa) että 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman talousarviolle 
(3,6 miljardia euroa);

Or. en

Tarkistus 8
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. arvostaa sitä, että vuosina 2007–
2013 kaikki jäsenvaltiot kohdistavat 
huomattavan osuuden 
kokonaisrahoituksestaan tutkimukseen ja 

1. arvostaa sitä, että vuosina 2007–
2013 kaikki jäsenvaltiot kohdistavat 
huomattavan osuuden 
kokonaisrahoituksestaan tutkimukseen ja 
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kehitykseen, innovaatioihin ja 
tietoperusteisen talouden kehittämiseen; 
ottaa huomioon, että näin on syntynyt 246 
kansallista tai alueellista 
toimenpideohjelmaa, joissa tutkimukselle 
ja innovaatioille on myönnetty 86 miljardin 
euron rahoitus;

kehitykseen, innovaatioihin ja 
tietoperusteisen talouden kehittämiseen; 
ottaa huomioon, että näin on syntynyt 246 
kansallista tai alueellista 
toimenpideohjelmaa, joissa tutkimukselle 
ja innovaatioille on myönnetty 86 miljardin 
euron rahoitus; huomauttaa, että 
tuloksellisuuden vuoksi on tarpeen 
määritellä tutkimukseen ja kehitykseen 
tarkoitettuihin tukiin pakollinen, 
voimassa oleva maksu, joka on tietty 
prosenttiosuus tuesta ja joka perustuu 
BKT:hen tai rakenteellisiin asioihin;

Or. hu

Tarkistus 9
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että 
tutkimuksen ja kehityksen lähteiden 
laajentamiseksi ei oteta käyttöön uusia 
lähteitä, vaan ne ryhmitellään uudelleen 
koheesiopolitiikkaa palvelevista lähteistä;

Or. hu

Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti uusiin 
rahoitusmenetelmiin ja painottaa, että 
JEREMIE-aloitteella sekä komission ja 
Euroopan investointipankkiryhmän 
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riskinjakorahoitusvälineellä on hyvät 
mahdollisuudet vahvistaa innovatiivisten 
yritysten rahoitusta; suosittelee 
alueellisille toimijoille näiden uusien 
mahdollisuuksien hyödyntämistä 
rakennerahastojen rahoituksen ohella; 
korostaa tässä yhteydessä julkisten ja 
yksityisten investointien tehokkaan 
koordinoinnin tarvetta;

Or. en

Tarkistus 11
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa EU 2020 -strategiassa 
tutkimukselle ja innovaatioille annettua 
merkitystä EU:n talouden muuttamiseksi 
älykkääksi, kestäväksi ja yhdentymistä 
edistäväksi taloudeksi, jonka 
ominaispiirteitä ovat korkea työllisyys, 
tuottavuus ja taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus;

Or. es

Tarkistus 12
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että tutkimukseen ja 
kehitystyöhön sekä innovaatioihin, 
koulutukseen ja varoja tehokkaasti 
hyödyntäviin teknologioihin 
investoiminen hyödyttää sekä perinteisiä 
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aloja ja maaseutualueita että 
korkealaatuisiin palveluihin perustuvia 
talouksia ja vahvistaa siten taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. es

Tarkistus 13
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toistaa, että EU:n tiettyihin 
politiikkoihin kaivataan integroituun 
monitasoiseen hallintoon perustuvaa 
lähestymistä; korostaa, että toimiva 
monitasoinen hallinto on edellytys 
määrärahojen kohdistamistavoitteiden
tehokkaalle asettamiselle ja 
toteuttamiselle;

3. toistaa, että EU:n tiettyihin 
politiikkoihin kaivataan integroituun 
monitasoiseen hallintoon perustuvaa 
lähestymistä; korostaa, että toimiva 
monitasoinen hallinto on edellytys 
koheesiopolitiikan ja tutkimus- ja 
kehitystoiminnan välisten yhteyksien
tehokkaalle luomiselle ja toteuttamiselle;

Or. de

Tarkistus 14
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toistaa, että EU:n tiettyihin politiikkoihin 
kaivataan integroituun monitasoiseen 
hallintoon perustuvaa lähestymistä; 
korostaa, että toimiva monitasoinen 
hallinto on edellytys määrärahojen 
kohdistamistavoitteiden tehokkaalle 
asettamiselle ja toteuttamiselle;

3. toistaa, että EU:n tiettyihin politiikkoihin 
kaivataan integroituun monitasoiseen 
hallintoon perustuvaa lähestymistä; 
korostaa, että toimiva monitasoinen 
hallinto on edellytys määrärahojen 
kohdistamistavoitteiden tehokkaalle 
asettamiselle ja toteuttamiselle; ottaa 
huomioon hallinnollisen 
monimuotoisuuden EU:n jäsenvaltioissa 
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huomioiden kansalaisille kaikkein 
tehokkaimman päätöksentekotason 
tunnistamisen tärkeyden;

Or. ro

Tarkistus 15
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toistaa, että EU:n tiettyihin 
politiikkoihin kaivataan integroituun 
monitasoiseen hallintoon perustuvaa 
lähestymistä; korostaa, että toimiva 
monitasoinen hallinto on edellytys 
määrärahojen kohdistamistavoitteiden 
tehokkaalle asettamiselle ja toteuttamiselle;

3. toistaa, että EU:n tiettyihin 
politiikkoihin kaivataan integroituun 
monitasoiseen hallintoon perustuvaa 
lähestymistä; korostaa, että toimiva 
monitasoinen hallinto on edellytys 
määrärahojen kohdistamistavoitteiden 
tehokkaalle asettamiselle ja toteuttamiselle; 
toteaa, että vastuu rakennerahastojen 
käytöstä on kansallisilla ja 
alueviranomaisilla ja että komissio 
hallinnoi keskitetysti kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaa sekä 
seitsemättä puiteohjelmaa; 

Or. en

Tarkistus 16
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää tärkeänä koordinoida niitä 
yhteisön politiikkoja, jotka ovat tärkeitä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamisen 
kannalta; korostaa, että on jatkettava 
arviointia näiden politiikkojen 
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vaikutuksesta yhteenkuuluvuuteen ja 
lujitettava toimivia synergioita;

Or. en

Tarkistus 17
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että synergiaetujen 
luominen yhteisön erilaisten välineiden ja 
politiikkojen välille edellyttää erilaista 
osaamista tuottavien, levittävien, 
edistävien ja soveltavien toimijoiden 
välisiä monipuolisia suhteita;

Or. es

Tarkistus 18
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että kaupungeilla on 
runsaasti mahdollisuuksia edistää 
tutkimusta ja innovaatioita; uskoo, että 
tekniikan kehitykseen perustuva entistä 
järkevämpi kaupunkipolitiikka edistäisi 
kestävää talouskasvua, ja kehottaa sen 
vuoksi ottamaan kaupungit ja taajamien 
sopeuttamisen paremmin huomioon 
tulevaisuuden koheesiopolitiikassa sekä 
tutkimus- ja innovointipolitiikassa;

Or. en
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Tarkistus 19
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla
on paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja samalla 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; pyytää
harkitsemaan tiukempaa määrärahojen 
kohdentamisjärjestelmää, jossa 
vahvempien temaattisten painotusten 
avulla toimintalinjoissa voitaisiin vastata 
asianmukaisesti uusiin haasteisiin;

4. tunnustaa, että koheesiopolitiikan 
tavoitteilla vahvistetaan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan sekä alueellisen 
talouspolitiikan välisiä yhteyksiä ja 
edistetään siten merkittävästi innovoivien 
alueiden luomista, ja samalla tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman ja 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; kehottaa 
kaikkia alueita ottamaan oppia 
innovoivien alueiden hyvistä esimerkeistä 
ja ottamaan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tarkemmin huomioon 
temaattisena painopisteenä;

Or. de

Tarkistus 20
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla on 
paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja samalla
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; pyytää 
harkitsemaan tiukempaa määrärahojen 
kohdentamisjärjestelmää, jossa 

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla on 
paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, mutta 
toivoo, että tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman alueellinen 
ulottuvuus otetaan paremmin huomioon 
ja siihen osoitetaan enemmän resursseja, 
jotta voidaan taata sellaisten aloitteiden 
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vahvempien temaattisten painotusten 
avulla toimintalinjoissa voitaisiin vastata 
asianmukaisesti uusiin haasteisiin;

kuin Europe Innova ja Tietämyksen 
alueet entistä suurempi merkitys 
alueellisissa tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmissä; pyytää 
harkitsemaan tiukempaa määrärahojen 
kohdentamisjärjestelmää, jossa 
vahvempien temaattisten painotusten 
avulla toimintalinjoissa voitaisiin vastata 
asianmukaisesti uusiin haasteisiin;

Or. fr

Tarkistus 21
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla on 
paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja samalla 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; pyytää 
harkitsemaan tiukempaa määrärahojen 
kohdentamisjärjestelmää, jossa 
vahvempien temaattisten painotusten 
avulla toimintalinjoissa voitaisiin vastata 
asianmukaisesti uusiin haasteisiin;

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla on 
paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja samalla 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; pyytää 
harkitsemaan määrärahojen ja määrällisten 
perusteiden sijaan laadullisiin perusteisiin 
perustuvien palkkioiden
kohdentamisjärjestelmää, jossa 
vahvempien temaattisten painotusten 
avulla toimintalinjoissa voitaisiin vastata 
asianmukaisesti uusiin haasteisiin;

Or. it
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Tarkistus 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla on 
paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja samalla 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; pyytää 
harkitsemaan tiukempaa määrärahojen 
kohdentamisjärjestelmää, jossa 
vahvempien temaattisten painotusten 
avulla toimintalinjoissa voitaisiin vastata 
asianmukaisesti uusiin haasteisiin;

4. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
määräysten ansiosta koheesiopolitiikalla on 
paremmat mahdollisuudet luoda
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja samalla 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
ja kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman alueellinen ulottuvuus on 
noussut yhä tärkeämmäksi; pyytää
komissiota laatimaan aloitteita Lissabonin
sopimukseen sisältyvän eurooppalaisen 
tutkimusalueen käsitteen mukaisesti, jotta 
synergiat vahvistuisivat seuraavien 
kolmen erittäin tärkeän edellytyksen 
vaikutuksesta: yhdentyminen, vaikutus ja 
osallistaminen;

Or. es

Tarkistus 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. palauttaa kuitenkin mieliin, että 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetyt 
varat on jaettu tällä hetkellä 
puiteohjelmassa huippulaadun kriteerin 
perusteella, mitä ei ole vielä 
kyseenalaistettu ja mikä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että varoja saavat 
kilpailukykyisimmät osallistujat, mikä 
puolestaan rajoittaa sellaisten alueiden ja 
valtioiden synergiaetuja, jotka ovat vasta 
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pyrkimässä kohti kyseistä kriteeriä mutta 
eivät ole vielä saavuttaneet sitä;

Or. es

Tarkistus 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee sitä, että nykyiset 
synergiamahdollisuudet rahoitusmuotojen 
välillä tunnetaan edelleen huonosti; 
kehottaa alueita ja jäsenvaltioita lisäämään 
toimiaan viestinnän parantamiseksi;

5. korostaa, että innovaatiotehokkuus 
riippuu saavutettujen synergioiden 
voimakkuudesta ja pahoittelee sitä, että 
nykyiset synergiamahdollisuudet 
rahoitusmuotojen välillä tunnetaan edelleen 
huonosti; kehottaa alueita ja tietojen ja 
arviointi-, hallinta- ja 
päätöksentekovalmiuksien osalta  
tärkeimpiä toimijoita sekä jäsenvaltioita 
lisäämään toimiaan viestinnän 
parantamiseksi;

Or. es

Tarkistus 25
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee sitä, että nykyiset 
synergiamahdollisuudet rahoitusmuotojen 
välillä tunnetaan edelleen huonosti; 
kehottaa alueita ja jäsenvaltioita
lisäämään toimiaan viestinnän 
parantamiseksi;

5. pahoittelee sitä, että nykyiset 
synergiamahdollisuudet rahoitusmuotojen 
välillä tunnetaan edelleen huonosti; katsoo, 
että alueet ja jäsenvaltiot on velvoitettava
lisäämään toimiaan viestinnän 
parantamiseksi;

Or. de
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Tarkistus 26
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee sitä, että nykyiset 
synergiamahdollisuudet rahoitusmuotojen 
välillä tunnetaan edelleen huonosti; 
kehottaa alueita ja jäsenvaltioita lisäämään 
toimiaan viestinnän parantamiseksi;

5. pahoittelee sitä, että nykyiset 
synergiamahdollisuudet rahoitusmuotojen 
välillä tunnetaan edelleen huonosti; 
kehottaa alueita ja jäsenvaltioita lisäämään 
toimiaan viestinnän parantamiseksi; 
korostaa, että tutkimuksen seitsemättä 
puiteohjelmaa, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaa ja
rakennerahastoja hallinnoivien eri elinten 
on oltava tietoisia näiden 
rahoitusvälineiden tarjoamista 
mahdollisuuksista; kehottaa parantamaan 
yhteistyötä kaikkien alueellisten, 
kansallisten ja unionin toimijoiden 
välillä;

Or. en

Tarkistus 27
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että tutkimukseen ja 
innovaatioihin kohdistuvissa toimissa olisi 
hyödynnettävä alueellisia voimavaroja ja 
valmiuksia ja että nämä toimet olisi 
sisällytettävä alueelliseen 
innovaatiostrategiaan, joka perustuu 
järkevään innovointiin; katsoo, että 
tällaiset strategiat edellyttävät alueiden ja 
kaupunkien roolin vahvistamista EU:ssa 
sekä kansallista priorisointia ja 
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prioriteettien täytäntöönpanoa; kehottaa 
sen vuoksi harkitsemaan mahdollisuutta 
ottaa rakennerahastojen puitteissa 
uudelleen käyttöön innovatiivisia toimia, 
joilla pyrittäisiin edistämään alueellisia 
innovaatiostrategioita;

Or. en

Tarkistus 28
Georgios Stavrakakis, Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että pääseminen 
edunsaajaksi tutkimuksen ja 
innovaatioiden alan hankkeisiin 
edellyttää hyviä teknisiä valmiuksia sekä 
hallinto- ja rahoitusmenettelyjen hyvää 
tuntemusta, minkä vuoksi pienten 
mahdollisten edunsaajien on vaikea 
päästä mukaan hankkeisiin; katsoo, että 
näin ollen voidaan havaita innovatiivisten 
toimien voimakasta keskittymistä 
talousklustereihin ja houkuttelevimmille 
alueille; toteaa, että tutkimus- ja 
innovaatiopotentiaaliin liittyvät alueelliset 
erot muodostavat haasteen, johon on 
vastattava sekä koheesiopolitiikan että itse 
tutkimus- ja innovointipolitiikan 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 29
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että synergiavaikutukset 
ovat erityisen tehokkaita valmiuksien 
kehittämisessä; viittaa tässä yhteydessä 
hankkeiden rahoituksen hallinnointiin 
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumilla (ESFRI:llä) ja siihen, 
että innovointiin kohdistuvan EU:n 
rahoituksen painopisteitä on 
koordinoitava alueellisesti ja kansallisesti;

Or. en

Tarkistus 30
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa tarvetta edistää ja ottaa 
käyttöön onnistuneita malleja 
osaamiskolmioissa yritysten, 
tutkimuskeskusten, yliopistojen ja 
julkisviranomaisten välisissä suhteissa; 
korostaa alueellisten klustereiden 
potentiaalia alueen kilpailukyvyn 
vauhdittamisessa ja suhtautuu myönteisesti 
klusterien kehittämisen sisällyttämiseen 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan että tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan 
(seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
osaavat alueet -toiminta); toteaa, että 
rakennerahastot voivat tukea myös 
tiedonvaihtoa alueellisissa klustereissa;

8. korostaa tarvetta edistää ja ottaa 
käyttöön onnistuneita malleja 
osaamiskolmioissa yritysten, 
tutkimuskeskusten, yliopistojen ja 
julkisviranomaisten välisissä suhteissa; 
korostaa alueellisten klustereiden 
potentiaalia alueen kilpailukyvyn 
vauhdittamisessa ja suhtautuu myönteisesti 
klusterien kehittämisen sisällyttämiseen 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan että tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan 
(seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
osaavat alueet -toiminta); tuo esiin tässä 
yhteydessä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) puitteissa 
perustetut osaamis- ja innovaatioyhteisöt, 
jotka yhdistävät Euroopan alueiden 
osaamisintensiiviset ja ensisijaiset 
klusterit keskenään; toteaa, että 
rakennerahastot voivat tukea myös 
tiedonvaihtoa alueellisissa klustereissa;
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Or. it

Tarkistus 31
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa tarvetta edistää ja ottaa 
käyttöön onnistuneita malleja 
osaamiskolmioissa yritysten, 
tutkimuskeskusten, yliopistojen ja 
julkisviranomaisten välisissä suhteissa; 
korostaa alueellisten klustereiden 
potentiaalia alueen kilpailukyvyn 
vauhdittamisessa ja suhtautuu myönteisesti 
klusterien kehittämisen sisällyttämiseen 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan että tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan 
(seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
osaavat alueet -toiminta); toteaa, että 
rakennerahastot voivat tukea myös 
tiedonvaihtoa alueellisissa klustereissa;

8. korostaa tarvetta edistää ja ottaa 
käyttöön onnistuneita malleja 
osaamiskolmioissa yritysten, 
tutkimuskeskusten, yliopistojen ja 
julkisviranomaisten välisissä suhteissa; 
korostaa alueellisten klustereiden 
potentiaalia alueen kilpailukyvyn 
vauhdittamisessa ja suhtautuu myönteisesti 
klusterien kehittämisen sisällyttämiseen 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan että tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan 
(seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
osaavat alueet -toiminta); toteaa, että 
rakennerahastot voivat tukea myös 
tiedonvaihtoa alueellisissa klustereissa;
korostaa, että tällaiset klusterit 
merkitsevät etenkin epäsuotuisille alueille 
uusia mahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 32
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa tarvetta tarkastella, jakaa 
ja integroida parhaita synergiakäytäntöjä 
politiikan välineiden välillä; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti komission 
pyrkimyksiin parantaa osastojen välistä 

9. korostaa tarvetta tarkastella, jakaa 
ja integroida parhaita synergiakäytäntöjä 
politiikan välineiden välillä; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti komission 
pyrkimyksiin parantaa osastojen välistä 
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yhteistyötä; yhteistyötä ja kehottaa sitä vahvistamaan 
alueellisen tason analyysia tutkimuksen ja 
innovaation mahdollisuuksista ja 
tarpeista etenkin käytettävissä olevien 
laadullisten tietojen keruun osalta;

Or. it

Tarkistus 33
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10.  panee tyytyväisenä merkille EU:n 
innovaatio- ja tutkimusrahoitusoppaan 
"Practical Guide to EU funding 
opportunities for research and innovation"; 
suosittelee, että tulevaisuudessa vastaavia 
ohjeita tarjotaan välittömästi lainsäädännön 
tullessa voimaan; odottaa komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joka 
sisältäisi käytännön esimerkkejä 
synergioista;

10. panee tyytyväisenä merkille EU:n 
innovaatio- ja tutkimusrahoitusoppaan 
"Practical Guide to EU funding 
opportunities for research and innovation"; 
suosittelee, että tulevaisuudessa vastaavia 
ohjeita tarjotaan välittömästi lainsäädännön 
tullessa voimaan; odottaa komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joka 
sisältäisi käytännön esimerkkejä 
synergioista; suosittelee komissiolle 
tutkimus- ja innovaatiohankkeiden 
ohjausta ja käytännön hallintaa 
koskevien oppaiden laatimista, joihin 
sisältyisivät uudelleenohjauksen ja 
automaattisen arvioinnin välivaiheet 
odotettujen tulosten hankkimiseksi;

Or. ro

Tarkistus 34
Michael Theurer

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. ehdottaa, että komissio tutkisi, 
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miten eri tukiohjelmiin liittyvien 
hakemusten esittämistä voitaisiin 
yksinkertaistaa käyttämällä 
tietokoneohjelmia ja yhtenäisiä 
käsikirjoja; 

Or. de

Tarkistus 35
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannustaa komissiota jatkamaan 
toimintaansa synergian edistämiseksi ja 
tiedottamaan Euroopan parlamentille alan 
kehityksestä, etenkin EU:n ja kansallisten 
ja alueellisten yksiköiden välisen 
vertikaalisen yhteistyön tilanteesta;

11. kannustaa komissiota jatkamaan 
toimintaansa synergian edistämiseksi ja 
tiedottamaan Euroopan parlamentille alan 
kehityksestä, etenkin EU:n ja kansallisten 
ja alueellisten yksiköiden välisen 
vertikaalisen yhteistyön tilanteesta; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
kutakin kolmea välinettä koskevaan 
arviointitutkimukseen laadullisen 
analyysin vuorovaikutussuhteista muiden 
välineiden kanssa yhteisen yleisohjeen 
laatimiseksi;

Or. it

Tarkistus 36
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
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vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki;

vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen kaupungit ja
alueet ovat tuoneet julki;

Or. en

Tarkistus 37
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki esimerkiksi komission sisäisen 
teknisen, innovaatio-, tutkimus- ja 
kehittämisohjelmiin liittyviä synergioita 
seuraavan ja koordinoivan 
yhteysrakenteen avulla;

Or. it

Tarkistus 38
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
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EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki;

EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki ja jotka on nivottava yhteen EU:n 
rahoitusvälineiden ja valtiontukea 
koskevien säännösten suunnittelun ja 
täytäntöönpanon kanssa;

Or. en

Tarkistus 39
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että
EU 2020 -strategialuonnoksessa 
painotetaan toimintalinjojen keskinäistä 
riippuvuutta, niiden integroinnin 
merkitystä ja paremman synergian sekä 
vahvempien kumppanuuksien tarvetta 
julkisten toimintalinjojen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa; pyytää harkitsemaan näillä 
kolmella politiikan alalla laajempia 
puitteita, joiden tarpeen alueet ovat tuoneet 
julki, sekä antamaan tässä yhteydessä 
alueelliselle yhteenkuuluvuudelle tärkeän 
roolin;

Or. de
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Tarkistus 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että tulevien tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan ohjelmien on 
täydennettävä, ohjattava ja tehostettava 
kansallisia ponnisteluja, jotta ne 
toimisivat taas osaamisen, innovaatioiden, 
kehityksen ja kansallisten tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan investointien 
moottorina ja levittäjänä;

Or. es

Tarkistus 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että unionin 
kilpailukyvyn parantamista varten on 
harkittava tapaa laajentaa huippulaadun 
käsitettä tuleviin yhteisön puiteohjelmiin 
sisältyvien tavoitteiden ja 
edistämistoimien yhteydessä, jotta 
käsitettä voitaisiin soveltaa huippulaadun 
saavuttamista varten suuria ponnisteluja 
tekeviin valtioihin ja alueisiin; katsoo, 
että tällä tavalla saavutettaisiin 
leviämiseen liittyviä etuja edistämällä 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
tehtävien investointien kasvua ja 
laajentamalla EU:n teknologista 
perustaa;

Or. es
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Tarkistus 42
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. panee merkille, että osaamisen ja 
innovaatioiden vahvistaminen tulevan 
talouskasvun edistäjinä on tarpeellista, 
koska tämän avulla parannetaan 
koulutuksen laatua, taataan 
tutkimustulokset, edistetään 
innovaatioiden ja tietotaidon siirtämistä 
koko unionissa, hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa parhaalla 
mahdollisella tavalla, luodaan 
innovatiivisten ideoiden kasvua ja 
laadukkaita työpaikkoja, varmistetaan, 
että Euroopassa ja maailmalla 
tapahtuneista yhteiskunnallisista 
muutoksista seuranneiden haasteiden 
ratkaisemista siirretään uusiksi tuotteiksi 
ja palveluiksi, lisätään yrittäjähenkeä, 
kiinnitetään huomio ensisijaisesti 
käyttäjien tarpeisiin ja markkinoiden 
mahdollisuuksiin sekä varmistetaan 
helposti saatavilla oleva ja riittävä 
rahoitus asiassa tärkeässä asemassa 
olevien rakennerahastojen avulla; 

Or. es

Tarkistus 43
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kannattaa EU 2020 -strategiaan 
älykkään kasvun saavuttamiseksi 
sisältyvää kolmea tärkeää aloitetta 
(Innovaatiounioni, Nuoret liikkeellä ja 
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Eurooppalainen digitaalistrategia), joiden 
käynnistämisessä rakennerahastoilla on 
erittäin tärkeä tehtävä;

Or. es

Tarkistus 44
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että vahva ja hyvin rahoitettu 
EU:n aluepolitiikka on edellytys EU 2020 
-strategian tavoitteiden toteuttamiselle sekä 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
koheesion saavuttamiselle;

13. katsoo, että unionin kaikki alueet 
huomioiva vahva ja hyvin rahoitettu EU:n 
aluepolitiikka on edellytys EU 2020 
-strategian tavoitteiden toteuttamiselle sekä 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
koheesion saavuttamiselle;

Or. fr

Tarkistus 45
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että vahva ja hyvin 
rahoitettu EU:n aluepolitiikka on edellytys 
EU 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiselle sekä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen koheesion 
saavuttamiselle;

13. katsoo, että vahva ja hyvin 
rahoitettu EU:n aluepolitiikka on edellytys 
EU 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiselle älykkään, kestävän ja 
yhdentymistä edistävän kasvun 
saavuttamista varten sekä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen koheesion 
saavuttamiselle;

Or. es
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Tarkistus 46
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a.  pyytää komissiota osoittamaan 
riittävät varat "tutkimuksen ja 
innovaation alueellisten 
toimintalinjausten" tukemiseen ja 
edelleen kehittämiseen rakennerahastojen 
alueellisten tukiohjelmien puitteissa;

Or. it

Tarkistus 47
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa tarvetta vahvistaa ja 
kehittää edelleen innovointia tukevien 
rakennerahastojen, maaseudun 
kehittämisrahastojen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan puiteohjelman, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman kaltaisten 
EU:n välineiden roolia virtaviivaistamalla 
hallintomenettelyjä, helpottamalla 
erityisesti pk-yritysten rahoituksen 
saantia, luomalla älykästä, kestävää ja 
yhdentymistä edistävää kasvua koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä 
innovatiivisia kannustimia ja 
työskentelemällä tiiviimmin EIP:n 
kanssa;

Or. es
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Tarkistus 48
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. pitää rakennerahastoja 
soveltuvana välineenä paikallisten ja 
alueellisten toimijoiden tukemiseksi 
luovuuden ja innovaatioiden edistämistä 
varten; huomauttaa kuitenkin, että tätä 
varten on lisättävä joustavuutta, jotta 
rakennerahastojen käyttö yrittäjyyden ja 
erityisesti innovatiivisten pk-yritysten ja 
mikroyritysten kannustamista varten 
voidaan hyväksyä;

Or. es

Tarkistus 49
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. suosittelee, että kaikki varat, joita 
ei ole käytetty jollakin alueella N+2- ja 
N+3-sääntöjen nojalla, ohjataan 
alueellisiin riski- ja 
siemenpääomarahastoihin, joista 
voitaisiin tarjota EIP:n välityksellä 
rahoitusta pk-yrityksille, yhteisötalouden 
yrityksille ja yhteisön aloitteille tai 
Euroopan globalisaatiorahastolle 
työntekijöiden kierrättämiseksi 
ympäristöystävällisiin tehtäviin tai 
tulevalle ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevalle rahastolle pk-
yrityksille suunnattujen innovointia ja 
kehitystä koskevien tukihankkeiden 
luomiseksi;
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Or. es

Tarkistus 50
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että alueellinen koheesio on 
luonteeltaan horisontaalista, ja siksi 
unionin politiikkojen on edesautettava sen 
saavuttamista; toistaa, että käsite ei rajoitu 
aluepolitiikan vaikutuksiin vaan sisältää 
myös koordinoinnin sen ja muiden unionin 
politiikkojen välillä;

14. muistuttaa, että alueellinen koheesio on 
luonteeltaan horisontaalista ja monialaista, 
ja siksi unionin politiikkojen on 
edesautettava sen parantamista liittämällä 
siihen kaupunkiulottuvuus, sillä 
Euroopan väestöstä 80 prosenttia asuu 
kaupungeissa, joissa myös sosiaaliset erot 
ovat suurimmat; toistaa, että käsite ei 
rajoitu aluepolitiikan vaikutuksiin vaan 
sisältää myös koordinoinnin sen ja muiden 
unionin politiikkojen välillä;

Or. fr

Tarkistus 51
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että alueellinen 
koheesio on luonteeltaan horisontaalista, ja 
siksi unionin politiikkojen on edesautettava 
sen saavuttamista; toistaa, että käsite ei 
rajoitu aluepolitiikan vaikutuksiin vaan 
sisältää myös koordinoinnin sen ja muiden 
unionin politiikkojen välillä;

14. muistuttaa, että alueellinen 
koheesio on luonteeltaan horisontaalista, ja 
siksi unionin politiikkojen on edesautettava 
sen saavuttamista; toistaa, että käsite ei 
rajoitu aluepolitiikan vaikutuksiin vaan 
sisältää myös koordinoinnin sen ja muiden 
sellaisten unionin politiikkojen välillä, 
joilla on vahva alueellinen ulottuvuus, 
jotta niiden mahdollisuuksia alueilla 
voitaisiin käyttää täysimääräisesti hyväksi 
ja niiden vaikutuksia kentällä lisätä; 
katsoo, että "keskittäminen, yhteistyö ja 
yhteydet" ovat alueellisen koheesion 
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keskeisiä koordinaatteja, joiden avulla 
voidaan pyrkiä tasapainoisempaan 
aluekehitykseen Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että alueellinen 
koheesio on luonteeltaan horisontaalista, ja 
siksi unionin politiikkojen on edesautettava 
sen saavuttamista; toistaa, että käsite ei 
rajoitu aluepolitiikan vaikutuksiin vaan 
sisältää myös koordinoinnin sen ja muiden 
unionin politiikkojen välillä;

14. muistuttaa, että alueellinen 
koheesio on luonteeltaan horisontaalista, ja 
siksi unionin politiikkojen on edesautettava 
sen saavuttamista; toistaa, että käsite ei 
rajoitu aluepolitiikan vaikutuksiin vaan 
sisältää myös koordinoinnin sen ja muiden 
unionin politiikkojen välillä; korostaa, että 
kestävää kehitystä yhtenäisesti 
tavoittelevat eurooppalaiset politiikat 
aluetasolla käsiteltävin tuloksin ovat 
konkreettinen side alueellisen koheesion 
toteuttamisessa EU:ssa;

Or. ro

Tarkistus 53
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää tarpeellisena arvioida 
kattavammin EU:n 
innovaatiopolitiikkojen alueellisia 
vaikutuksia yhteisön tasolla parhaiden 
toimenpiteiden tunnistamista ja 
edistämistä varten, jotta voidaan tukea 
paikallisen ja alueellisen tason 
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innovaatioita koskevia investointeja; 
palauttaa mieliin, että on tärkeää ottaa 
huomioon kolmeen aluetyyppiin 
(lähentyminen, siirtyminen ja 
kilpailukyky) liittyvä erilainen 
sosioekonominen tilanne, luovuus ja 
innovointikyky sekä yrittäjähenki;

Or. es

Tarkistus 54
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n 
rahoitusta osoitettuihin painopisteisiin;

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin, erityisesti 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden alalla, määrittelemällä 
omat innovaatioiden painopisteensä EU:n 
tavoitteiden ja omien tarpeidensa pohjalta 
ja että tämän alan on sen vuoksi 
kuuluttava myös tulevaisuudessa EU:n 
aluepolitiikan tavoitteisiin;

Or. de

Tarkistus 55
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
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määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja 
alueellisissa innovaatiostrategioissa 
määrittelemiensä omien tarpeiden pohjalta 
sekä keskittää tarkoitukseen kohdistettua 
EU:n rahoitusta osoitettuihin 
painopisteisiin; katsoo, että alueellisten 
päätöksentekijöiden ja yrittäjien 
valmiudet herättää kiinnostusta ja 
muuttaa osaaminen kestäväksi 
kilpailueduksi ovat ratkaisevan tärkeitä 
alueen talouskehitykselle ja tuovat 
lisäarvoa myös ympäröiville alueille sekä 
naapurijäsenvaltioiden alueille;

Or. en

Tarkistus 56
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15.  korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin; korostaa 
myös alueille tyypillisen potentiaalin 
hyödyntämisen tärkeyttä, mikä edistäisi 
alueiden kilpailukyvyn kasvua ja lisäisi 
siten niiden vetovoimaa; 

Or. ro
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Tarkistus 57
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
kaupunkien ja alueiden tulisi keskittyä 
teknologian edistymiseen perustuvaan 
älykkääseen kehitykseen määrittelemällä 
omat innovaatioiden painopisteensä EU:n 
tavoitteiden ja omien tarpeidensa pohjalta 
sekä keskittää tarkoitukseen kohdistettua 
EU:n rahoitusta osoitettuihin 
painopisteisiin;

Or. en

Tarkistus 58
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä erityisesti 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian alalla EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

Or. fr
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Tarkistus 59
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
kestäviin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

Or. de

Tarkistus 60
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden tulisi keskittyä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskittää 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

15. korostaa paikkakuntakohtaisten 
politiikkojen tarvetta ja katsoo, että 
alueiden on keskityttävä älykkäisiin ja 
vihreisiin erikoistumisaloihin 
määrittelemällä omat innovaatioiden 
painopisteensä EU:n tavoitteiden ja omien 
tarpeidensa pohjalta sekä keskitettävä 
tarkoitukseen kohdistettua EU:n rahoitusta 
osoitettuihin painopisteisiin;

Or. de
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Tarkistus 61
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kannattaa alueiden komitean 
ehdotusta luoda yrityksille, paikallisille ja 
alueellisille toimijoille, keskeisille 
julkisille toimielimille, yksityissektorille, 
kansalaisille ja kaikille muille avoin 
"luovuuden virtuaalinen verkosto", jonka 
avulla tarjottaisiin neuvontaa, tukea, 
riskipääoman hankkimista ja teknisiä 
palveluja; panee merkille, että 
virtuaalisen verkoston toteuttaminen toisi 
mukanaan lisäetuja, sillä se helpottaisi 
asiantuntija-avun, koulutuksen ja 
osaamisen, yritystuen ja 
rahoitusneuvonnan saamista saarten, 
syrjäisimpien alueiden, 
maaseutualueiden, vuoristojen ja harvaan 
asuttujen alueiden asukkaille; 

Or. es

Tarkistus 62
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa lisäämään alueellisen 
ulottuvuuden merkitystä ja rahoitusta 
seitsemättä puiteohjelmaa ja Europe 
Innova -aloitetta seuraavissa tulevissa 
yhteisön tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmissa, sillä se on ratkaisevan tärkeää 
sen takaamiseksi, että aloitteilla kuten 
Europe Innova ja Tietämyksen alueet on 
entistä suurempi ja pitkäkestoisempi 
vaikutus alueellisiin tutkimus- ja 
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innovaatiojärjestelmiin;

Or. fr

Tarkistus 63
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että rajat ylittävä
yhteistyö on tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ytimessä ja että 
alueellinen yhteistyö on otettu huomioon 
rakennerahastossa (kansainvälisten, 
alueiden välisten ja rajat ylittävien 
ohjelmien välityksellä); kehottaa 
komissiota tulevaisuudessa vahvistamaan 
Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta;

16. huomauttaa, että rajat ylittävä 
yhteistyö on tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ytimessä ja että 
alueellinen yhteistyö on otettu huomioon 
rakennerahastossa (kansainvälisten, 
alueiden välisten ja rajat ylittävien 
ohjelmien välityksellä); kehottaa 
komissiota tulevaisuudessa vahvistamaan 
Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta; 
kehottaa komissiota vahvistamaan 
tulevaisuudessa Euroopan alueellista 
yhteistyötä jatkamalla sen sisällyttämistä 
muihin politiikkoihin; kehottaa 
komissiota arvioimaan alueellisen 
yhteistyön tehostamisen mahdollisuuksia 
innovaatioiden alalla kussakin 
koheesiopolitiikan tavoitteessa; toteaa, 
että tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman tulosten 
perinpohjainen tunteminen helpottaisi 
EU:n aluepolitiikan ja näiden ohjelmien 
käytännön koordinointia; kehottaa 
Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita sen 
vuoksi edesauttamaan tätä asiaa 
koskevien tietojen kehittämistä ja 
parantamaan niiden saatavuutta;

Or. en
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Tarkistus 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että seitsemännen 
puiteohjelman puitteissa myönnetään 
tukea rajat ylittävälle yhteistyölle eri 
muodoissa EU:n alueella ja sen 
ulkopuolella aihealueille, jotka ovat 
osaamisen ja teknologian ensisijaisia 
alueita ja joilla korkealaatuista 
tutkimusta on tuettava ja vahvistettava, 
jotta voidaan vastata eurooppalaisiin 
haasteisiin ottaen huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset, ympäristölliset ja 
teollisuuden näkökulmat;

Or. ro

Tarkistus 65
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota analysoimaan 
niiden yksinkertaistamistoimenpiteiden 
vaikutusta, jotka on jo toteutettu 
rakennerahastojen hallinnoinnissa 
tulevan lainsäädäntökehyksen laatimista 
varten;

Or. en
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Tarkistus 66
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 67
Michael Theurer

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa;

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa; tunnustaa, että sekä 
keskitetysti hallinnoitu lähestymistapa, 
joka tähtää eurooppalaisen 
huippuosaamisen edistämiseen 
tutkimuksessa ja kehittämisessä ja jota 
käytetään seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa sekä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa (ylhäältä 



AM\810551FI.doc 39/42 PE440.028v01-00

FI

alas -lähestymistapa), että 
koheesiopolitiikassa käytettävä hajautettu
lähestymistapa, jossa edistetään 
alueellista monimuotoisuutta ja 
alueellista tekniikansiirtoa (alhaalta ylös 
-lähestymistapa) ovat yhtä lailla 
oikeutettuja; vaatii, että kummankin 
tukimuodon erityisedut tuodaan 
näkyvämmin esille samanaikaisesti 
synergian hyödyntämisen kanssa; 
korostaa, että koheesiopolitiikan 
vahvuutena on tarjota matalan kynnyksen 
tukea erityisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä parantaa niiden 
mahdollisuuksia hyödyntää soveltavaa 
tutkimusta, tekniikansiirtoa ja 
innovaatioita;

Or. de

Tarkistus 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa;

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa ja rohkaisten 
monitieteellisyyttä yhteisillä tutkimus- tai 
teknologia-alojen monialaisilla 
strategioilla, joita tulisi sisältyä useampiin 
teemoihin ja joissa yhteiset 
tarjouspyynnöt olisivat tärkeä tapa alojen 
väliseen yhteistyöhön;

Or. ro
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Tarkistus 69
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa;

17. toteaa, että sekä yhteistyössä 
tapahtuva että keskitetty hallinto vaativat 
omat sääntönsä, mutta korostaa kuitenkin 
eri välineiden hallintoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen tarvetta; 
kehottaa komissiota tutkimaan asiaan 
liittyviä mahdollisuuksia rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa yhteistyössä tapahtuvassa 
hallinnossa; kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan tutkimuksen (FP7) ja 
innovaation (CIP) puiteohjelmien 
byrokratiaa rakennerahastojen kanssa 
syntyvien synergioiden vaikutusten 
tehostamiseksi;

Or. it

Tarkistus 70
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toistaa pyyntönsä, että komissio 
laatisi erityisesti innovaatiohankkeita 
koskevat arviointikriteerit ja harkitsisi
tulevaisuudessa ehdotuksen antamista 
säätelykannustimista innovaatiotoimien 
toteuttamiseksi;

18. toistaa pyyntönsä, että komissio 
laatisi erityisesti innovaatiohankkeita 
koskevat arviointikriteerit ja suunnittelisi 
tulevaisuudessa ehdotuksen antamista 
säätelykannustimista innovaatiotoimien 
toteuttamiseksi sekä tekisi siitä päätöksen;

Or. de
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Tarkistus 71
Francesco De Angelis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että tarvitaan parempaa 
alueellisen tason asiantuntemusta 
rahoitushakemusten, hallinto- ja 
rahoitusmenettelyjen, varojen hallinnan 
ja rahoitusjärjestelyjen alalla; kehottaa 
komissiota selvittämään mahdollisuutta 
tarjota ylimääräistä asiantuntijatukea ja 
tiivistää yhteistyötä Enterprise Europe 
Networkin ja rakennerahastojen 
hallinnasta vastaavien viranomaisten 
välillä;

Or. it

Tarkistus 72
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että arvioitaessa 
hankkeiden käyttöönsoveltuvuutta ja 
rakennerahastojen ja muiden yhteisön 
välineiden rahoituksen saamista on 
tärkeää ottaa huomioon yhtäläiset 
mahdollisuudet;

Or. es

Tarkistus 73
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. uskoo, että rakennerahastoista 
osarahoitettaville laajoille innovointi-
infrastruktuureille olisi tehtävä entistä 
tarkempia kansainvälisen 
tarkastuslautakunnan toteuttamia 
vertaisarviointeja, mikä edistäisi 
määrättyyn käyttötarkoitukseen 
osoitettujen rakennerahastojen tehokasta 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 74
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. toistaa, että epävirallinen 
mekanismi, joka hallitsee alueellista 
koheesiota ja aluesuunnittelua 
neuvostossa, olisi korvattava 
muodollisemmilla rakenteilla; katsoo, että 
tällä kehittämisellä, johon liittyy 
integroitujen ja laaja-alaisten rakenteiden 
luominen, parannetaan politiikkojen 
koordinointia;

Or. en


