
AM\815619FI.doc PE441.220v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2010/2010(INI)

12.5.2010

TARKISTUKSET
1 - 52

Lausuntoluonnos
Kerstin Westphal
(PE440.127v01-00)

uuden kestävän talouden työllisyyttä edistävän potentiaalin kehittämisestä
(2010/2010(INI))



PE441.220v01-00 2/29 AM\815619FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\815619FI.doc 3/29 PE441.220v01-00

FI

Tarkistus 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä tukeva 
vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja mahdollisimman 
hyvää työllisyyttä tukeva vaikutus;
korostaa, että EU:n rakennerahastot voivat 
kannustaa alueita tekemään aloitteita 
uusien ja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi; suosittelee, että alueellisilla ja 
paikallisilla viranomaisilla olisi oltava 
asianmukaiset pysyvät yhteydet 
elinkeinoelämään, työnantajajärjestöihin, 
ammattiliittoihin ja kansalaisjärjestöihin, 
jotta voidaan ennakoida työmarkkinoiden 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tarpeita;

Or. ro

Tarkistus 2
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että alueiden on 
käytettävä EU:n rakennerahastoja 
aloitteisiin uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi; pitää tärkeänä, 
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työpaikkojen luomiseksi; että jäsenvaltiot käyttävät Euroopan 
sosiaalirahastoa investointeihin, jotka 
kohdistuvat osaamiseen, työllisyyteen, 
koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, 
jotta voidaan luoda enemmän parempia 
työpaikkoja kansallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa hankkeissa;

Or. en

Tarkistus 3
Richard Seeber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien, tulevaisuuteen 
suuntautuneiden ja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi muun muassa tulevaisuuden 
aloilla; toteaa, että tällainen 
rakennerahastojen kautta saatava 
rahoitus voisi osaltaan auttaa 
vähentämään hiilidioksidipäästöjä; 

Or. de

Tarkistus 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
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ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä ja talouskriisin vaikutusten 
lievittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi; uskoo, että 
ikääntyvien ihmisten ammatillinen 
kokemus voi myös osaltaan olla mukana 
näissä aloitteissa, kun otetaan huomioon 
ikääntyvien kasvava osuus EU:n 
väestöstä;

Or. ro

Tarkistus 5
Tamás Deutsch, László Surján

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi, erityisesti 
joillakin syrjäisillä alueilla ja raja-
alueilla, jotka joutuvat yhä enenevässä 
määrin vastaamaan työttömyyden 
aiheuttamiin haasteisiin;

Or. hu
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Tarkistus 6
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista, talouden 
vauhdittamista ja täystyöllisyyttä tukeva 
vaikutus; korostaa, että olisi hyödynnettävä
EU:n rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston potentiaalia uusien ja 
kestävien työpaikkojen luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä tukeva 
vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja työmarkkinoiden 
vireyttämistä tukeva vaikutus; korostaa, 
että EU:n rakennerahastot voivat kannustaa 
alueita tekemään aloitteita uusien ja 
kestävien työpaikkojen luomiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että EU:n
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä 
tukeva vaikutus; korostaa, että alueiden 
olisi hyödynnettävä EU:n
rakennerahastoja uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

Or. de

Tarkistus 9
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin 
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja täystyöllisyyttä tukeva 
vaikutus; korostaa, että EU:n 
rakennerahastot voivat kannustaa alueita 
tekemään aloitteita uusien ja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi;

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on 
ratkaiseva asema kestävän talouden 
työllisyyttä edistävän potentiaalin
kehittämisessä, koska sillä on alueellisten 
erojen poistamista ja korkeaa 
työllisyysastetta tukeva vaikutus; korostaa, 
että EU:n rakennerahastot voivat kannustaa 
alueita tekemään aloitteita uusien ja 
kestävien työpaikkojen luomiseksi;

Or. en
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Tarkistus 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tässä yhteydessä integroidun 
kaupunkisuunnittelun käsitteen 
merkitystä; katsoo, että epäedullisessa 
asemassa olevien kaupunginosien kestävä 
kunnostaminen voisi toimia 
koehankkeena ja osoittaa, miten 
ekologisia tavoitteita voidaan edistää 
yhdessä sosiaalisten ja taloudellisten 
tavoitteiden kanssa; pitää tämän 
edellytyksenä selkeitä poliittisia 
suuntaviivoja, joihin sisältyvät 
rakennerahastojen kaupunkiulottuvuuden 
tukeminen sekä sosiaalisen 
asuntorakentamisen energiatehokkuuden 
tukemisen jatkaminen;

Or. de

Tarkistus 11
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että paikallisilla ja alueellisilla 
yhteisöillä on keskeinen rooli pyrittäessä 
edistämään kestävyyttä, koska sen lisäksi, 
että ne torjuvat ilmastonmuutosta 
hajautetulla energiahuollolla ja 
suuremmalla energiatehokkuudella sekä 
älykkäällä energiapolitiikalla, jolla 
pyritään aktiivisesti hyödyntämään 
uusiutuvia energiamuotoja paikallisella 
tasolla, ne myös luovat kansalaisille uusia 
taloudellisia mahdollisuuksia ja uusia 
työpaikkoja; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
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ottamaan operatiivisissa ohjelmissa 
kaikenlaisten investointien yhteydessä 
paremmin huomioon toimenpiteet, joilla 
pyritään edistämään kestävyyttä ja 
torjumaan ilmastonmuutosta; 

Or. de

Tarkistus 12
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että nykyisen talouskriisin 
ja ilmastonmuutoskysymysten yhteydessä 
on äärimmäisen tärkeää tukea vihreän 
talouden kehittämistä; korostaa, että 
EU:n koheesiopolitiikka muodostaa tätä 
varten keskeisen välineen, joka voi auttaa 
uusien työpaikkojen luomisessa;

Or. en

Tarkistus 13
Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa alueellisen ja paikallisen 
tason roolia kestävän talouden 
edistämisessä ja erityisesti niiden kykyä 
tukea oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja 
pk-yritysten välisiä yhteyksiä;

Or. es
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Tarkistus 14
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa Euroopassa alueisiin eri tavoin 
ja että komission tutkimuksessa1 todetaan, 
että Etelä- ja Itä-Euroopan alueisiin, 
joilla asuu yli kolmannes EU:n väestöstä, 
kohdistuu erityisiä 
ilmastonmuutospaineita, että 
heikoimmassa asemassa olevat 
väestöryhmät kärsivät eniten ja että tämä 
voi kärjistää alueellista ja sosiaalista 
epätasapainoa;
__________________________________
1Komission tutkimus "Regions 2020 – An Assessment of 
Future Challenges for EU Regions",
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf (marraskuu 2008).

Or. de

Tarkistus 15
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisten ja alueellisten 
yhteisöjen tärkeän aseman koulutuksessa, 
joka on perusta uusien tulevaisuuteen 
suuntautuneiden taitojen hankkimiselle;
toteaa, että koulutuksen puitteet ovat 
useissa valtioissa alueviranomaisten 
vastuulla; kannustaa siksi alueita 
hyödyntämään rakennerahastoja siihen,
että erityisesti epäedullisessa asemassa 
oleville kaupunginosille ja alueille 
voidaan tarjota koulutusinfrastruktuureja 
ja näiden kautta mahdollistaa kattava ja 
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inklusiivinen koulutus; toteaa, että 
alueellisten yhteisöjen sekä yritysten ja 
yhdistysten verkostoitumisella on tärkeää 
(koulutus)potentiaalia kestävien 
työpaikkojen luomiseksi julkisessa 
lähiliikenteessä, kaupunkien sisäisessä 
liikkuvuudessa ja koulutuksessa;

Or. de

Tarkistus 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle; 
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa; suosittelee, että paikallisten 
ja alueellisten viranomaisten olisi 
kannustettava oppilaitoksia saattamaan 
opetussuunnitelmat vastaamaan 
työmarkkinoiden kehitystä;

Or. ro

Tarkistus 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle; 
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle; 
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi;

Or. de

Tarkistus 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle, 
mukaan luettuna elinikäinen oppiminen 
ja uudelleenkoulutus; toteaa, että perus- ja 
jatkokoulutuksen puitteet ovat useissa 
valtioissa alueviranomaisten vastuulla; 
kannustaa siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia korostaen;

Or. ro
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Tarkistus 19
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle; 
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mukaan 
luettuna päästötodistusta vaille jääneet 
koulun keskeyttäjät, koska se on perusta 
uusien taitojen hankkimiselle; toteaa, että 
perus- ja jatkokoulutuksen puitteet ovat 
useissa valtioissa alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten vastuulla; 
kannustaa siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

Or. en

Tarkistus 20
Tamás Deutsch, László Surján

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisen lähiliikenteen, 
kaupunkien sisäisen liikkuvuuden, 
korkea-asteen koulutuksen sekä 
tutkimuksen ja kehityksen alalla;

Or. hu
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Tarkistus 21
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; kannustaa
siksi alueita hyödyntämään 
rakennerahastoja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja 
koulutuksessa;

2. tunnustaa paikallisyhteisöjen tärkeän 
aseman nuorten kouluttamisessa, mikä on 
perusta uusien taitojen hankkimiselle;
toteaa, että perus- ja jatkokoulutuksen 
puitteet ovat useissa valtioissa 
alueviranomaisten vastuulla; vaatii siksi 
alueita hyödyntämään rakennerahastoja 
kestävien työpaikkojen luomiseksi 
julkisessa lähiliikenteessä, kaupunkien 
sisäisessä liikkuvuudessa ja koulutuksessa;

Or. de

Tarkistus 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa Euroopan 
aluekehitysrahaston merkitystä 
pyrittäessä muodostamaan alueellisia 
klustereita, joissa tutkimus, innovointi ja 
infrastruktuurit yhdistyvät paikan päällä 
esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin 
ja energiatehokkuuteen liittyvien uusien 
teknologioiden yhteydessä; toteaa, että 
tällainen klusterien muodostuminen vie 
paikallista taloudellista kehitystä 
ratkaisevalla tavalla eteenpäin ja voi 
luoda alueille uusia työpaikkoja;

Or. de
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Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on tietoinen siitä, että EU:n sekä 
kansallisen ja alueellisen tason 
rahoitusjärjestelmät ovat edelleen laajalti 
koordinoimattomia, ja korostaa siksi, että 
tarvitaan parempaa monitasoista 
koordinointia ohjelmien välillä ja että on 
kehitettävä rakennerahastoja, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
rahastoja, tutkimuksen puiteohjelmaa 
sekä kilpailukykyohjelmaa hyödyntävien 
erilaisten politiikkojen välistä synergiaa, 
jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 
2020 -tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 24
László Surján, Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa elinikäisen oppimisen 
lisäarvoa ja kehottaa jäsenvaltioita 
perusteellisesti kartoittamaan paikallisen 
potentiaalin, jotta voidaan järjestää 
kysyntävetoista koulutusta, sovittaa 
käytettävissä olevat resurssit todellisia 
tarpeita vastaaviksi ja palauttaa toisen 
asteen ammattikoulutuksen arvostus 
tarjoamalla korkeatasoista koulutusta 
erityisesti alueilla, joilla paikallinen 
potentiaali ja perinteiset työskentelyalat 
edellyttävät kehittynyttä erityisosaamista 
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ja -tietoa; kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille riittävää teknistä tukea 
paikallisten tarpeiden kartoittamiseen ja 
toteaa, että paikalliset korkeatasoiset 
ammattikoulutuslaitokset voisivat auttaa 
vähentämään koulusta valmistuvien 
työttömyyttä ja johtaa kestävään 
työllisyyteen;

Or. en

Tarkistus 25
Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää edistää 
kestävää kehitystä ja työllisyyttä sekä 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
opetus-, koulutus-, tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien alalla; pitää 
tärkeänä lisätä näille aloille tehtäviä 
julkisen sektorin (paikallinen, alueellinen, 
kansallinen ja eurooppalainen taso) ja 
yksityisen sektorin investointeja;

Or. es

Tarkistus 26
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kannustaa yksityistä sektoria 
käyttämään Euroopan sosiaalirahastoa 
keinona edistää yrittäjähenkeä ja 
yrittämisen taitoja nuorten keskuudessa 
sekä tarjota ammatinvalinnanohjausta 
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työttömyyden uhkaamille ihmisille;

Or. en

Tarkistus 27
Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että pk-yrityksillä on 
avainrooli innovoinnin kehittämisen 
alalla Euroopassa; korostaa siksi, että on 
helpotettava uusien yritysten perustamista 
ja tuettava niiden vakiinnuttamista 
erityisesti kestävän talouden alalla;

Or. es

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa 
siksi alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen;

3. toteaa, että yksityinen moottoriliikenne 
aiheuttaa 30 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä ja kuormittaa 
erityisesti suurkaupungeissa ja 
taloudellisissa keskuksissa terveellistä 
elinympäristöä; korostaa, että optimoitu 
lähiliikenne vähentää kuormitusta ja
parantaa samalla
työnsaantimahdollisuuksia; toteaa, että sen 
avulla luodaan samanaikaisesti uusia 
työpaikkoja julkisessa liikenteessä, 
polkupyöriin liittyvissä palveluissa ja 
muilla palvelu- ja tuotantoaloilla; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
käyttämään rakennerahastojen varoja
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ilmastoa säästävien liikennevälineiden ja 
niiden infrastruktuurin tukemiseen;

Or. de

Tarkistus 29
Tamás Deutsch, László Surján

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen;

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia ja että tästä 
aiheutuvat kerrannaisvaikutukset ovat 
erityisen tärkeitä korkeasta 
työttömyysasteesta kärsivillä raja-alueilla;
kannustaa siksi alueita sekä raja-alueiden 
paikallisia ja alueellisia hallintoelimiä, 
viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä
käyttämään rakennerahastojen varoja
kansallisten sekä alueiden välisten 
yhteistyöohjelmien puitteissa 
toteutettaviin 
infrastruktuuritoimenpiteisiin;

Or. hu

Tarkistus 30
Richard Seeber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
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liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen;

liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen, 
koska erityisesti topografisesti 
epäedullisessa asemassa olevilla alueilla, 
kuten vuoristo- tai saaristoalueilla, ei ole 
riittäviä lähiliikenneyhteyksiä;

Or. de

Tarkistus 31
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen;

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen
sekä Euroopan sosiaalirahaston varoja 
luomaan parempia koulutus- ja 
työmahdollisuuksia maaseudun 
nuorisolle;

Or. en

Tarkistus 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
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työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen;

työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen
sekä käyttämään eri maissa sijaitsevien 
alueiden välisiä yhteyksiä rajatylittävien 
paikallisliikenneverkkojen 
muodostamiseen;

Or. ro

Tarkistus 33
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen 
varoja infrastruktuurien kohentamiseen;

3. korostaa perussopimusten mukaisesti 
työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden merkitystä; tunnustaa, että 
liikkuvuuden helpottaminen hyvin 
toimivalla lähiliikenteellä parantaa 
työnsaantimahdollisuuksia; kannustaa siksi 
alueita käyttämään rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varoja infrastruktuurien 
kohentamiseen;

Or. en

Tarkistus 34
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa lisäksi, että alueellisilla ja 
paikallisilla viranomaisilla on erityisesti 
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kaupunkialueilla parhaat mahdollisuudet 
ja edellytykset luoda olosuhteet, jotka ovat 
tarpeen, jotta voidaan muodostaa 
innovatiivisten yritysten klustereita, jotka 
tällä hetkellä ovat kestävin tapa luoda 
uusia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa maaseudulla toteutettavien, 
kasvua ja työllisyyttä edistävien 
toimenpiteiden merkitystä maaltapaon 
torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 36
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa pienten ja keskisuurten 
yritysten keskeistä roolia kestävän 
alueellisen ja paikallisen työllisyyden 
saavuttamisessa; korostaa siksi, että on 
tärkeää helpottaa näiden yritysten 
mahdollisuuksia saada 
rakennerahastojen varoja;

Or. fr
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Tarkistus 37
Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on hyödynnettävä 
uuden kestävän talouden mahdollisuuksia 
työpaikkojen luomiseen, jotta voidaan 
parantaa työpaikkojen laatua ja määrää;

Or. es

Tarkistus 38
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia sekä komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
kestävyyteen, kuten yleisasetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006 säädetään; muistuttaa 
toimivaltaisia viranomaisia siitä, että 
rakennerahastojen varat on tarkoitus sitoa 
pitkäksi aikaa ja että työpaikkoja 
mahdollisesti siirteleviä yrityksiä ei tueta 
tarkastamatta niitä ensin;

4. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia sekä komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
kestävyyteen, kuten yleisasetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006 säädetään; muistuttaa 
toimivaltaisia viranomaisia siitä, että 
rakennerahastojen varat on tarkoitus sitoa 
pitkäksi aikaa ja että rahoitusta annetaan 
vasta, kun toimien pysyvyys on 
varmistettu yleisen asetuksen (1083/2006) 
57 artiklassa säädetyllä tavalla;

Or. en

Tarkistus 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia sekä komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
kestävyyteen, kuten yleisasetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006 säädetään; muistuttaa 
toimivaltaisia viranomaisia siitä, että 
rakennerahastojen varat on tarkoitus sitoa 
pitkäksi aikaa ja että työpaikkoja 
mahdollisesti siirteleviä yrityksiä ei tueta 
tarkastamatta niitä ensin;

4. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia sekä komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
kestävyyteen, kuten yleisasetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006 säädetään; muistuttaa 
toimivaltaisia viranomaisia siitä, että 
rakennerahastojen varat on tarkoitus sitoa 
pitkäksi aikaa ja että työpaikkoja 
mahdollisesti siirteleviä yrityksiä ei tueta 
tarkastamatta niitä ensin; kehottaa asiasta 
vastaavia viranomaisia estämään 
"tukishoppailun" sopivilla 
seuraamusmekanismeilla;

Or. de

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia sekä komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
kestävyyteen, kuten yleisasetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006 säädetään; muistuttaa 
toimivaltaisia viranomaisia siitä, että 
rakennerahastojen varat on tarkoitus sitoa 
pitkäksi aikaa ja että työpaikkoja 
mahdollisesti siirteleviä yrityksiä ei tueta 
tarkastamatta niitä ensin;

4. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia sekä komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
kestävyyteen; muistuttaa toimivaltaisia 
viranomaisia siitä, että rakennerahastojen 
varat on tarkoitus sitoa pitkäksi aikaa ja 
että työpaikkoja mahdollisesti siirteleviä 
yrityksiä ei tueta tarkastamatta niitä ensin;

Or. de
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Tarkistus 41
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa alueita ja kaupunkeja 
noudattamaan julkisten hankintojen 
alalla kunnianhimoista ja kestävää 
politiikkaa, jolla on avainrooli pyrittäessä 
maksimoimaan 
työllistämismahdollisuudet, koska se luo 
taloudellista kysyntää ja tukee kestävää 
taloutta; kehottaa komissiota 
kannustamaan alueita ja kaupunkeja 
ottamaan käyttöön kestäviä 
hankintamenettelyjä esim. parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, 
koulutustilaisuuksien ja tietoisuuden 
lisäämiseen tähtäävien kampanjoiden 
avulla;

Or. en

Tarkistus 42
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan; korostaa, että on 
yksilöitävä hankkeen toteuttamiseen 
liittyvät tekijät ja tehtävä tiivistä 
yhteistyötä alueiden komitean ja alueiden 
verkostoja edustavien järjestöjen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 43
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa;

Or. de

Tarkistus 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta 
"alue- ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", 
joka voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. viittaa kokeiluhankkeeseen "alue- ja 
paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka voi 
auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa, sikäli kuin se on 
käytännössä mahdollista sekä 
rahoituskehyksen kannalta 
toteutettavissa, ja jolla voi lisäksi olla 
kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

Or. de

Tarkistus 45
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan, sikäli kuin 
hanke ei aiheuta liiallisia ja suhteettomia 
hallintomenoja.

Or. de

Tarkistus 46
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan tämän 
koehankkeen toteuttamisprosessia.

Or. en

Tarkistus 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 

5. kehottaa komissiota jatkamaan
kokeiluhanketta "alue- ja 
paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka voi 
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käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

auttaa kuntia ja alueita jakamaan parhaita 
käytäntöjä ja parantamaan hallinnollista 
kapasiteettia menestyksekkäiden mallien 
avulla ja jolla voi lisäksi olla 
kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

Or. ro

Tarkistus 48
Tamás Deutsch, László Surján

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita ja erityisesti 
raja-alueiden vaaleilla valittuja edustajia
parhaiden käytäntöjen jakamisessa ja jolla 
voi lisäksi olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan;

Or. hu

Tarkistus 49
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jatketaan kokeiluhanketta "alue- ja 
paikallisvaltuutettujen Erasmus", jonka on 
autettava kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa, jotta sillä voi olla 
kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

Or. en
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Tarkistus 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja jolla voi lisäksi 
olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

5. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "alue-
ja paikallisvaltuutettujen Erasmus", joka 
voi auttaa kuntia ja alueita parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa, mukaan luettuna 
paikallisten aloitteiden kannustaminen, ja 
jolla voi lisäksi olla kerrannaisvaikutus 
työmarkkinapolitiikkaan.

Or. ro

Tarkistus 51
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
osan päästökauppajärjestelmän kautta 
saatavista tuloista paikallisen tason 
ilmastotoimenpiteisiin, koska tämä 
vauhdittaa paikallistasolla työpaikkojen 
syntymistä ja auttaa jäsenvaltioita 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. en

Tarkistus 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suosittelee, että alueelliset 
viranomaiset omaksuvat EU 
2020 -strategian tavoitteita vastaavia 
kehitysstrategioita, jotta voidaan luoda 
uusia työpaikkoja kestävän talouden 
piirissä.

Or. ro


