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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
ja Euroopan aluekehitysrahastosta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
täytäntöönpanoa koskevista säännöistä 
8. joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1828/2006 ja 
erityisesti sen 7 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 397/2009 
Euroopan aluekehitysrahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
muuttamisesta energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
asuntokannassa tehtävien investointien 
tukikelpoisuuden osalta,

Or. en
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Tarkistus 3
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 c viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 437/2010 
Euroopan aluekehitysrahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
muuttamisesta syrjäytyneiden 
väestöryhmien hyväksi toteutettavien 
asuntokantaa koskevien toimien 
tukikelpoisuuden osalta,

Or. en

Tarkistus 4
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 
annetun ulkoasiainneuvoston päätelmät 
komission strategiaraportista 2010 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
toteuttamisesta,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 
annetun yleisten asioiden neuvoston
päätelmät komission strategiaraportista 
2010 koheesiopolitiikan ohjelmien 
toteuttamisesta,

Or. en

Tarkistus 5
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon aiheesta 
"Ohjelmakauden 2007–2013 hyviin 
käytäntöihin perustuvan tehokkaan 
hallinnointikumppanuuden edistäminen 
koheesiopolitiikan ohjelmissa" 
(ECO/258),

Or. en

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n alueiden tulevien 
haasteiden arviota koskevan komission 
valmisteluasiakirjan "Regions 2020 – an 
assessment of Future Challenges for EU 
Regions" (SEC(2008)2868),

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 c viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Aluepolitiikan panos Eurooppa 2020 
-strategian mukaisessa kestävässä 
kasvussa" (KOM(2011)0017),

Or. en
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Tarkistus 8
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan 
mietinnön "Todellisen alueellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttaminen 
EU:ssa − maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn ehdoton edellytys?" (A7-
0309/2010),

Or. ro

Tarkistus 9
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että edistääkseen koko 
unionin sopusointuista kehitystä unioni 
kehittää ja harjoittaa toimintaansa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti,

A. ottaa huomioon, että edistääkseen koko 
unionin sopusointuista kehitystä unioni 
kehittää ja harjoittaa toimintaansa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti, ja että 
unioni pyrkii vähentämään eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä 
maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai 
väestöllisistä ongelmista kärsivien 
alueiden kaltaisten muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä,

Or. en
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Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että edistääkseen koko 
unionin sopusointuista kehitystä unioni 
kehittää ja harjoittaa toimintaansa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti,

A. ottaa huomioon, että edistääkseen koko 
unionin sopusointuista kehitystä unioni 
kehittää ja harjoittaa toimintaansa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti ottaen 
samalla huomioon Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet älykkään, 
kestävän ja osallistavan talouden 
kehittämiseksi,

Or. en

Tarkistus 11
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan 
strategista ulottuvuutta, jolla taataan 
johdonmukaisuus Euroopan unionin 
painopistealueiden kanssa, määritellään ja 
vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1083/2006 (jäljempänä yleisasetus), 
koheesiota koskevissa yhteisön 
strategisissa suuntaviivoissa (jäljempänä 
strategiset suuntaviivat), kansallisessa 
strategisessa viitekehyksessä ja 
toimenpideohjelmissa,

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan 
strategista ulottuvuutta, jolla taataan 
johdonmukaisuus Euroopan unionin 
painopistealueiden – Euroopasta ja sen 
alueista tehdään entistä houkuttelevampi 
paikka sijoittajille ja työntekijöille, 
parannetaan osaamista ja innovointia 
kasvua varten ja luodaan lisää ja 
parempia työpaikkoja – kanssa, 
määritellään ja vahvistetaan neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 
(jäljempänä yleisasetus), koheesiota 
koskevissa yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa (jäljempänä strategiset 
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suuntaviivat), kansallisessa strategisessa 
viitekehyksessä ja toimenpideohjelmissa,,

Or. en

Tarkistus 12
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että strateginen 
raportointi on uusi piirre
koheesiopolitiikassa ja se luotiin nykyisellä 
ohjelmakaudella yleisasetuksen avulla 
välineeksi, jolla tarkastellaan strategisten 
suuntaviivojen toteuttamista, ja sillä 
pyritään lisäämään koheesiopolitiikan 
strategista sisältöä ja edistämään sen 
avoimuutta ja vastuullisuutta,

C. ottaa huomioon, että strateginen 
raportointi on uusi väline 
koheesiopolitiikassa ja se luotiin nykyisellä 
ohjelmakaudella yleisasetuksen avulla 
välineeksi, jolla tarkastellaan strategisten 
suuntaviivojen toteuttamista, ja sillä 
pyritään lisäämään koheesiopolitiikan 
strategista sisältöä ja edistämään sen 
avoimuutta ja vastuullisuutta, ja katsoo, 
että seuraavan ohjelmakauden 
suunnittelun yhteydessä kerätyistä 
tiedoista ja kokemuksista olisi otettava 
opiksi,

Or. de

Tarkistus 13
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
korvamerkintä on menettely, jossa osa 
86 asetetusta prioriteettiteemasta
määriteltiin Lissabonin kasvu- ja 
työllisyysstrategian mukaisiksi erityisiksi 
prioriteeteiksi ja lähentymistavoitteeseen 
kuuluvien alueiden osalta 

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
korvamerkintä on menettely, jossa osa 
86 asetetusta menoluokasta määriteltiin 
Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian 
mukaisiksi erityisiksi prioriteeteiksi ja 
lähentymistavoitteeseen kuuluvien 
alueiden osalta 47 menoluokkaa
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47 prioriteettiteemaa määriteltiin 
korvamerkityiksi prioriteeteiksi, kun taas 
alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteeseen kuuluvien alueiden osalta 
määriteltiin ainoastaan 
33 prioriteettiteemaa,

määriteltiin korvamerkityiksi 
prioriteeteiksi, kun taas alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen 
kuuluvien alueiden osalta määriteltiin 
ainoastaan 33 menoluokkaa,

Or. en

Tarkistus 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttaminen 
kaupunki–maaseutu-ulottuvuudella 
muodostaa yhden suurimmista haasteista, 
kun on kyse ehdotuksista kaupunkien 
kehittämistä koskevien kunnianhimoisten 
tavoitteiden asettamiseksi, kuten 
viidennen taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan 
kertomuksen päätelmissä todettiin ja 
ottaen huomioon tarpeen huolehtia 
kaikkien kansalaisten taloudellisesta ja 
sosiaalisesta kehityksestä, missä he sitten 
asuvatkin,

Or. ro

Tarkistus 15
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että globalisaatio, 
väestörakenteen muutokset, 
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ilmastonmuutos ja energiakysymykset on 
määritelty merkittäviksi haasteiksi, joihin 
on kiireesti vastattava alueelliseen 
kehitykseen kohdistuvien kielteisten 
vaikutusten välttämiseksi,

Or. en

Tarkistus 16
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot 
kärsivät talouskriisin vaikutuksista 
tietojen keruun aikaan ja että eräillä 
jäsenvaltioilla oli aluksi ongelmia 
ohjelmakauden käynnistyessä, ja toivoo 
näin ollen, että kun vuoden 2012 
strateginen kertomus julkaistaan, se 
sisältää aiempaa informatiivisempaa 
tietoa,

Or. de

Tarkistus 17
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että kun tuetaan alueellisia 
erityispiirteitä alueiden kehitysasteen ja 
asetettujen ensisijaisten tavoitteiden 
mukaisesti, koheesiopolitiikan merkitys 
on keskeinen kilpailukykyisen 
talouskasvun varmistamisessa, 

Or. ro
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Tarkistus 18
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille ponnistelut, 
joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
laatiakseen ensimmäiset kansalliset 
strategiaraportit, jotka ovat osoittautuneet 
arvokkaiksi täytäntöönpanoa koskeviksi 
tiedonlähteiksi;

1. panee tyytyväisenä merkille ponnistelut, 
joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
laatiakseen ensimmäiset kansalliset 
strategiaraportit, jotka ovat osoittautuneet 
täytäntöönpanoa koskeviksi 
tiedonlähteiksi;

Or. en

Tarkistus 19
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että komissio ei 
ole antanut tietoja kestävän kehityksen ja 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen kaltaisten 
horisontaalisten tavoitteiden 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 20
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vertailevia analyyseja 2. huomauttaa, että vertailevia analyyseja 
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tehtäessä olisi otettava huomioon, että viisi 
jäsenvaltiota poimi tietonsa myöhempänä 
ajankohtana ja yksi aiempana; katsoo, että 
on tarkoituksenmukaisempaa verrata 
yksittäisten jäsenvaltioiden edistymistä 
EU:n keskiarvoon;

tehtäessä olisi otettava huomioon, että viisi 
jäsenvaltiota poimi tietonsa myöhempänä 
ajankohtana ja yksi aiempana; katsoo, että 
on tarkoituksenmukaisempaa verrata 
yksittäisten jäsenvaltioiden edistymistä 
EU:n keskiarvoon; korostaa, että kaikkia 
jäsenvaltioita olisi vaadittava painokkaasti 
toimittamaan jatkossa tietonsa samana 
päivänä;

Or. de

Tarkistus 21
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että varojen kohdentamisen 
avoimuus edistää asianmukaista 
täytäntöönpanoa ja on tärkeä 
ennakkoedellytys koheesiopolitiikan 
yleisten tavoitteiden saavuttamiselle ja 
tämän vuoksi sitä on lujitettava; on sitä 
mieltä, että yhteisön suuntaviivojen 
asettaminen ja strategisen raportoinnin 
käyttöönotto uutena välineenä ovat 
edistäneet politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvän 
vastuuvelvollisuuden lisääntymistä;

3. katsoo, että varojen kohdentamisen 
avoimuus edistää asianmukaista 
täytäntöönpanoa ja on tärkeä 
ennakkoedellytys koheesiopolitiikan 
yleisten tavoitteiden saavuttamiselle ja 
tämän vuoksi sitä on lujitettava; uskoo 
vakaasti, että edunsaajien luettelon 
ilmoittaminen on tehokas 
täytäntöönpanoväline, jota olisi käytettävä 
jatkossakin, jotta voidaan edistää hyvää 
hallintoa yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti; on sitä mieltä, että 
yhteisön suuntaviivojen asettaminen ja 
strategisen raportoinnin käyttöönotto 
uutena välineenä ovat edistäneet politiikan 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän 
vastuuvelvollisuuden lisääntymistä;

Or. en
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Tarkistus 22
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että varojen kohdentamisen 
avoimuus edistää asianmukaista 
täytäntöönpanoa ja on tärkeä 
ennakkoedellytys koheesiopolitiikan 
yleisten tavoitteiden saavuttamiselle ja 
tämän vuoksi sitä on lujitettava; on sitä 
mieltä, että yhteisön suuntaviivojen 
asettaminen ja strategisen raportoinnin 
käyttöönotto uutena välineenä ovat 
edistäneet politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvän 
vastuuvelvollisuuden lisääntymistä;

3. katsoo, että varojen kohdentamisen 
avoimuus edistää asianmukaista 
täytäntöönpanoa ja on tärkeä 
ennakkoedellytys koheesiopolitiikan 
yleisten tavoitteiden saavuttamiselle ja 
tämän vuoksi sitä on lujitettava; on sitä 
mieltä, että yhteisön suuntaviivojen 
asettaminen ja strategisen raportoinnin 
käyttöönotto uutena välineenä ovat 
edistäneet politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvän 
vastuuvelvollisuuden lisääntymistä;
painottaa tarvetta lisätä avoimuutta 
hankkeiden rahoituksen kaikilla tasoilla, 
kun hankkeet toteutetaan 
koheesiopolitiikan välineiden turvin;

Or. ro

Tarkistus 23
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa kuitenkin, että on tärkeää 
tehdä rakennerahastoja koskevista 
säännöistä joustavampia 
tukikelpoisuuskriteereiden, varojen 
jakamisen arviointiperusteiden, 
sovellettavan yhteisrahoitusosuuden ja 
toiminnan laajuuden osalta ja ottaen 
huomioon komission, jäsenvaltioiden ja 
alueiden kesken tehtävän aidosti 
monitasoisen ja tuloksiin suuntautuvan 
sopimuksen;
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Or. pt

Tarkistus 24
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti 
korvamerkittyihin hankkeisiin on raporttien 
mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia 
euroa ja että Lissabonin tavoitteiden 
mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden 
valinta on samantasoista tai hieman 
nopeampaa kuin muiden toimien valinta;

5. panee merkille, että Lissabonin 
tavoitteiden mukaisesti korvamerkittyihin 
hankkeisiin on raporttien mukaan osoitettu 
yhteensä 63 miljardia euroa ja että 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti 
korvamerkittyjen hankkeiden valinta on 
samantasoista tai hieman nopeampaa kuin 
muiden toimien valinta;

Or. en

Tarkistus 25
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti 
korvamerkittyihin hankkeisiin on raporttien 
mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia 
euroa ja että Lissabonin tavoitteiden 
mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden 
valinta on samantasoista tai hieman 
nopeampaa kuin muiden toimien valinta;

5. toistaa arvostavansa kansallisia toimia, 
jotka johtivat siihen, että Lissabonin 
strategian toteuttamiseksi osoitetut menot 
olivat keskimäärin 65 prosenttia 
lähentymisalueiden käytettävissä olevista 
määrärahoista ja 82 prosenttia alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
piiriin kuuluvien alueiden käytettävissä 
olevista määrärahoista, mikä oli 
enemmän kuin alun perin pyydettiin; 
panee tyytyväisenä merkille, että 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti 
korvamerkittyihin hankkeisiin on raporttien 
mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia 
euroa ja että Lissabonin tavoitteiden 
mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden 
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valinta on samantasoista tai hieman 
nopeampaa kuin muiden toimien valinta;

Or. en

Tarkistus 26
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti 
korvamerkittyihin hankkeisiin on raporttien 
mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia 
euroa ja että Lissabonin tavoitteiden 
mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden 
valinta on samantasoista tai hieman 
nopeampaa kuin muiden toimien valinta;

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti 
korvamerkittyihin hankkeisiin on raporttien 
mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia 
euroa ja että Lissabonin tavoitteiden 
mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden 
valinta on samantasoista tai hieman 
nopeampaa kuin muiden toimien valinta, ja 
kehottaa siksi jäsenvaltioita jatkamaan 
varojen korvamerkitsemistä 
kilpailukykystrategiaa tukeville 
hankkeille;

Or. fi

Tarkistus 27

Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. panee merkille Euroopan 
sosiaalirahaston tehtävän sellaisena kuin 
se on esitetty kansallisissa kertomuksissa;
kehottaa jäsenvaltioita panemaan valitut 
hankkeet tehokkaasti täytäntöön sekä 
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varmistamaan riittävän yhteisrahoituksen 
hankkeille, joilla pyritään tukemaan 
sellaisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen 
tasapuolista saatavuutta, jossa on otettu 
huomioon naisten tarpeet työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 28

Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita 
vauhdittamaan niiden yhteisrahoitettujen 
toimien ja toimintojen täytäntöönpanoa, 
joilla pyritään tukemaan alueellisella 
tasolla työmarkkinoita, vähentämään 
sukupuolierottelua sekä epätasa-arvoa, 
kuten palkkaeroja ja naisten aliedustusta 
päättävillä paikoilla, helpottamaan työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamista ja 
rohkaisemaan epävarmojen työpaikkojen 
muuttamista turvatuiksi työpaikoiksi, 
pitäen mielessä epävarmoissa työsuhteissa 
olevien naisten merkittävän osuuden;

Or. en

Tarkistus 29

Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
osoitetut varat tehokkaammin sekä 
välttämään viiveet niiden toimien 
täytäntöönpanossa, joilla on tarkoitus 
varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet ja 
naisten aktiivinen osallistuminen 
työmarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 30
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että edistyminen on 
yhteisön strategisiin suuntaviivoihin 
kuuluvissa teemoissa korkein teemassa 
"alue-osio" (30 prosenttia) ja keskiarvon 
yläpuolella teemassa "parannetaan 
osaamista ja innovointia kasvua varten" 
mutta alle 27,1 prosenttia kahden muun 
suuntaviivan tapauksessa ja että lisäksi 
valinta-asteet ovat keskiarvon yläpuolella 
Lissabonin tavoitteiden korvamerkittyjen 
hankkeiden kohdalla sekä lähentymisen 
että alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteissa mutta ainoastaan 
20,5 prosenttia Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteessa; pahoittelee, että 
strategiaraporteissa esiteltyjen politiikan 
saavutusten analysoinnissa on selviä 
puutteita, koska kaikkien jäsenvaltioiden 
tuotoksia ja tulosindikaattoreita ei ole 
käytettävissä;

6. panee merkille, että edistyminen on 
yhteisön strategisiin suuntaviivoihin 
kuuluvissa teemoissa korkein teemassa 
"alue-osio" (30 prosenttia) ja keskiarvon 
yläpuolella teemassa "parannetaan 
osaamista ja innovointia kasvua varten" 
mutta alle 27,1 prosenttia kahden muun 
suuntaviivan tapauksessa ja että lisäksi 
valinta-asteet ovat keskiarvon yläpuolella 
Lissabonin tavoitteiden korvamerkittyjen 
hankkeiden kohdalla sekä lähentymisen 
että alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteissa mutta ainoastaan 
20,5 prosenttia Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteessa; pahoittelee, että 
strategiaraporteissa esiteltyjen politiikan 
saavutusten analysoinnissa on selviä 
puutteita, koska kaikkien jäsenvaltioiden 
tuotoksia ja tulosindikaattoreita ei ole 
käytettävissä; kehottaa näin ollen 
komissiota arvioimaan uudelleen 
hallinnollista raportointia koskevia 
vaatimuksiaan ja pyytää jäsenvaltioita 
toimimaan kurinalaisemmin 
toimittaessaan tietoja ohjelmien 
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täytäntöönpanosta; 

Or. cs

Tarkistus 31
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että edistyminen on 
yhteisön strategisiin suuntaviivoihin 
kuuluvissa teemoissa korkein teemassa 
"alue-osio" (30 prosenttia) ja keskiarvon 
yläpuolella teemassa "parannetaan 
osaamista ja innovointia kasvua varten" 
mutta alle 27,1 prosenttia kahden muun 
suuntaviivan tapauksessa ja että lisäksi 
valinta-asteet ovat keskiarvon yläpuolella 
Lissabonin tavoitteiden korvamerkittyjen 
hankkeiden kohdalla sekä lähentymisen 
että alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteissa mutta ainoastaan 
20,5 prosenttia Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteessa; pahoittelee, että 
strategiaraporteissa esiteltyjen politiikan 
saavutusten analysoinnissa on selviä 
puutteita, koska kaikkien jäsenvaltioiden 
tuotoksia ja tulosindikaattoreita ei ole 
käytettävissä;

6. panee merkille, että edistyminen on 
yhteisön strategisiin suuntaviivoihin 
kuuluvissa teemoissa korkein teemassa 
"alue-osio" (30 prosenttia) ja keskiarvon 
yläpuolella teemassa "parannetaan 
osaamista ja innovointia kasvua varten" 
mutta alle 27,1 prosenttia kahden muun 
suuntaviivan tapauksessa ja että lisäksi 
valinta-asteet ovat keskiarvon yläpuolella 
Lissabonin tavoitteiden korvamerkittyjen 
hankkeiden kohdalla sekä lähentymisen 
että alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteissa mutta ainoastaan 
20,5 prosenttia Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteessa; pahoittelee, että 
strategiaraporteissa esiteltyjen politiikan 
saavutusten analysoinnissa on selviä 
puutteita, koska kaikkien jäsenvaltioiden 
tuotoksia ja tulosindikaattoreita ei ole 
käytettävissä; suhtautuu siksi myönteisesti 
tulosindikaattoreita laativan työryhmän 
perustamiseen ja odottaa kiinnostuneena 
komission ehdotuksia keskustelun 
käynnistämiseksi;

Or. fi

Tarkistus 32
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. huomauttaa, että tukea myönnettiin 
hankkeille, jotka eivät olleet 
sopusoinnussa yhteisön säännöstön 
kanssa, ja että komissio ei kiinnittänyt 
tähän riittävästi huomiota;

Or. de

Tarkistus 33
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. pitää tervetulleena 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöön 
asuntokannassa ja syrjäytyneitä 
väestöryhmiä koskevissa 
asuntohankkeissa tehtävien 
investointimenojen sisällyttämistä 
ohjelmaan, jota ollaan menestyksekkäästi 
toteuttamassa useilla alueilla; suosittaa, 
että komissio jatkaa tämän 
lähestymistavan soveltamista;

Or. de

Tarkistus 34
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee hankevalinnan viivästymistä 
strategisilla aloilla, kuten rautatiesektori, 
tietyt energia- ja ympäristöinvestoinnit, 

7. pahoittelee hankevalinnan viivästymistä 
strategisilla aloilla, kuten rautatiesektori, 
tietyt energia- ja ympäristöinvestoinnit, 
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digitaalitalous, sosiaalinen osallisuus, 
hallintotapa ja toimintakapasiteetin 
rakentaminen, ja kehottaa analysoimaan 
perinpohjaisesti näiden viivästysten syitä; 
korostaa toisaalta ympäristöhankkeiden 
lisääntymistä Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmissa ja kiinnittää 
huomiota yhteistyön tuomaan selvään 
lisäarvoon tässä yhteydessä;

digitaalitalous, sosiaalinen osallisuus, 
hallintotapa ja toimintakapasiteetin 
rakentaminen, ja kehottaa analysoimaan 
perinpohjaisesti näiden viivästysten syitä
sekä kehottaa jäsenvaltioita osallistamaan 
alueensa, jotta voidaan valvoa tarkemmin 
aloja, joilla toimia on tehostettava;
korostaa toisaalta ympäristöhankkeiden 
lisääntymistä Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmissa ja kiinnittää 
huomiota yhteistyön tuomaan selvään 
lisäarvoon tässä yhteydessä;

Or. pt

Tarkistus 35
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen siitä, miten kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
voivat mukauttaa nykyiset aluepoliittiset 
ohjelmat vastaamaan Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettuja kestävän kasvun 
tavoitteita sekä edistää resurssitehokkaan, 
vähähiilisen, ilmastonmuutoksesta 
selviämään kykenevän ja kilpailukykyisen 
talouden kehittämistä; kehottaa 
jäsenvaltioita toimimaan viipymättä, 
lisäämään investointejaan kestävään 
kehitykseen sekä käyttämään varojaan 
tehokkaammin;

Or. en
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Tarkistus 36
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että jäsenvaltiot, joissa 
komission kertomusta varten kerättyjen 
tietojen mukaan hankkeen 
täytäntöönpano oli viivästynyt, ovat 
voineet ottaa menetetyn ajan takaisin, 
joten viivästyminen kyseisellä hetkellä ei 
välttämättä anna oikeaa käsitystä 
kokonaislaadusta ohjelmakauden aikana;

Or. de

Tarkistus 37
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että eräillä ensisijaisilla 
aloilla on ryhdyttävä viipymättä 
korjaaviin toimiin puutteellisen toiminnan 
parantamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
tässä yhteydessä tehostamaan toimiaan ja 
parantamaan hankkeiden valintaa 
viivästyneiden teemojen osalta sekä 
vauhdittamaan kaikkien valittujen 
hankkeiden täytäntöönpanoa, jotta 
vältetään sovittujen tavoitteiden 
saavuttamatta jäämisen riski;

Or. en
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Tarkistus 38
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. katsoo, että hankkeiden nopea valinta 
ja täytäntöönpano on erityisen tärkeää, 
kun on kyse toiminnasta, jolla pyritään 
parantamaan inhimillistä pääomaa, 
tukemaan työmarkkinoita ja lisäämään 
sosiaalista osallisuutta talouskriisin 
kielteisistä vaikutuksista selviämiseksi;

Or. en

Tarkistus 39
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. korostaa useiden jäsenvaltioiden 
vahvistaneen, että 
korvamerkintämenettelyn edellyttämä 
kurinalaisuus on parantanut 
ohjelmasuunnittelun laatua ja helpottanut 
sen kohdentamista; toteaa myös 
jäsenvaltioiden olleen yksimielisiä siitä, 
että niiden kansallisiin strategisiin 
viitekehyksiin ja toimenpideohjelmiin 
sisältyvien perustavoitteiden ja Lissabonin 
strategian välisen yhteyden säilyttäminen 
on paras keino kriisin taltuttamiseksi, 
sekä vahvistaneen uudelleen kyseisissä 
asiakirjoissa vahvistettujen keskipitkän ja 
pitkän aikavälin tavoitteiden tärkeyden;

Or. en
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Tarkistus 40
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, 
EU:n lainsäädännön viivästynyt 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä institutionaalisen ja 
hallinnollisen kapasiteetin puuttuminen;

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
yksinkertaiset hakemusmenettelyt 
kansallisella tasolla, selkeät kansalliset 
prioriteetit tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 
lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
konsolidoitu institutionaalinen ja 
hallinnollinen kapasiteetti ja selkeät 
säännöt rahoitusjärjestelyjä koskevia 
välineitä varten;

Or. en

Tarkistus 41
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 
lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin puuttuminen;

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 
lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin ja tarpeettoman raskaan 
kansallisen byrokratian puuttuminen;

Or. fi
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Tarkistus 42
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 
lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin puuttuminen;

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 
lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin puuttuminen; kehottaa tästä 
syystä jäsenvaltioita ja alueita 
helpottamaan politiikkojen 
täytäntöönpanoa tarttumalla näihin 
haasteisiin ja erityisesti vahvistamalla 
oikeudellista kehystä valtiontukien, 
julkisten hankintojen ja ympäristöä 
koskevan sääntelyn alalla, sekä 
jatkamaan institutionaalisten uudistusten 
tiellä;

Or. en

Tarkistus 43
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden 
valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa 
joillakin aloilla asiaankuuluvien 
ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten 
selvien kansallisten prioriteettien 
puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n 
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lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin puuttuminen;

lainsäädännön viivästynyt saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin puuttuminen; kehottaa 
jäsenvaltioita osallistamaan paikalliset ja 
alueelliset toimijat alusta alkaen 
kehitysmahdollisuuksiin liitettyihin 
tavoitteisiin perustuvien ensisijaisten 
investointien määrittämisprosessiin, 
pitäen mielessä tulevat kehitystä ja 
investointeja edistävät 
kumppanuussopimukset; 

Or. ro

Tarkistus 44
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa valitettavasti, että politiikan 
täytäntöönpanon huomattava 
viivästyminen johtuu pääasiassa 
seuraavista tekijöistä: monivuotista 
rahoituskehystä ja poliittista 
lainsäädäntöpakettia koskevien 
neuvottelujen myöhäinen päättäminen, 
joka viivästyttää kansallisten strategioiden 
ja toimenpideohjelmien valmistumista, 
varainhoidon valvonnan sääntöjen 
muuttaminen, limittäisyys kauden 2000–
2006 päättämisen kanssa ja jäsenvaltioissa 
yhteisrahoitukseen käytettävissä olevien 
julkisten varojen vähäisyys;

9. muistuttaa valitettavasti, että politiikan 
täytäntöönpanon huomattava 
viivästyminen johtuu pääasiassa 
seuraavista tekijöistä: monivuotista 
rahoituskehystä ja poliittista 
lainsäädäntöpakettia koskevien 
neuvottelujen myöhäinen päättäminen, 
joka viivästyttää kansallisten strategioiden 
ja toimenpideohjelmien valmistumista, 
varainhoidon valvonnan sääntöjen 
muuttaminen ja kansallisella tasolla 
asetetut arviointiperusteet, limittäisyys 
kauden 2000–2006 päättämisen kanssa ja 
jäsenvaltioissa yhteisrahoitukseen 
käytettävissä olevien julkisten varojen 
vähäisyys;

Or. en
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Tarkistus 45
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että tuoreiden tietojen 
puuttumisen vuoksi ei seuraavan 
ohjelmakauden suunnittelun tueksi ole 
saatavilla asianmukaisia tilastotietoja;

Or. ro

Tarkistus 46

Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään toimia, joilla 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevan strategisen, 
vertailukelpoisiin ja luotettaviin tietoihin 
perustuvan ja tarvittaessa sukupuolen 
perusteella eriytetyn raportoinnin laatua 
pyritään parantamaan ja joilla 
määritetään yhteiset keskeiset 
indikaattorit;

Or. en

Tarkistus 47
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää valitettavana, että 
kumppanuusperiaatteen toteuttamisesta 
on esitetty vain vähän todisteita, vaikka se 
on keskeinen strateginen tekijä, kun 
politiikka sitoutetaan käytännön tasolla; 
kehottaa komissiota analysoimaan ja 
arvioimaan kumppaneiden osallisuuden 
laatua ottaen huomioon myös Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean tekemän työn 
tehokkaan kumppanuuden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa; palauttaa 
jäsenvaltioiden ja alueiden mieleen, että 
kumppanuus helpottaa toimintaa etenkin 
hankkeiden valintamenettelyn yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että maailmanlaajuisen 
rahoitus- ja talouskriisin ja meneillään 
olevan talouden laskusuhdanteen 
puitteissa EU:n aluepolitiikka on 
ensisijainen väline, joka myötävaikuttaa 
ratkaisevasti Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaan, on unionin tärkein 
reaalitalouteen tehtävien investointien 
lähde ja tarjoaa merkittävää tukea 
julkisille investoinneille, alue- ja 
paikallistason investoinnit mukaan 
lukien; huomauttaa, että pitkän aikavälin 
kestävän kehityksen aikaansaamiseksi on 
olennaista varmistaa onnistunut pääsy 
kriisistä vahvistamalla EU:n alueiden 
kilpailukykyä, työllisyyttä ja 
houkuttelevuutta;
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Or. el

Tarkistus 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. panee merkille, että rakennerahastot 
ovat tehokas väline, joka on tarkoitettu 
tukemaan alueita niiden taloudellisessa ja 
yhteiskunnallisessa rakenneuudistuksessa 
ja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden edistämisessä sekä 
helpottamaan Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman toteuttamista ja 
erityisesti kilpailukyvyn kehittämistä ja 
työpaikkojen luomista; kannattaa tästä 
syystä rahastojen järjestelmällistä ja 
tehokasta käyttöä; 

Or. el

Tarkistus 50
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan "Cohesion 
Policy: Responding to the economic crisis, 
a review of the implementation of cohesion 
policy measures adopted in support of the 
European Economic Recovery Plan" 
julkaisemista; korostaa, että asiakirjaan 
sisältyvä uudelleentarkastelu perustuu 
ensisijaisesti kansallisissa 
strategiaraporteissa toimitettuihin tietoihin;

11. pitää myönteisenä komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan "Cohesion 
Policy: Responding to the economic crisis, 
a review of the implementation of cohesion 
policy measures adopted in support of the 
European Economic Recovery Plan" 
julkaisemista; korostaa, että asiakirjaan 
sisältyvä uudelleentarkastelu perustuu 
ensisijaisesti kansallisissa 
strategiaraporteissa toimitettuihin tietoihin;
kehottaa komissiota ryhtymään 
tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, 
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että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot 
vastaavat kansallista todellisuutta;

Or. en

Tarkistus 51
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti;

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti; pyytää tästä huolimatta 
tekemään säännöistä joustavampia, jotta 
kriisien torjuminen olisi mahdollista;

Or. fr

Tarkistus 52
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti;

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti; kehottaa nopeuttamaan 
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hankkeiden valintaa, erityisesti kun on 
kyse hankkeista, joilla voidaan edistää 
talouskriisistä selviämistä;

Or. pt

Tarkistus 53
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti;

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti; pitää valitettavana, että 
kansallisella tasolla asetettujen sääntöjen 
monimutkaisuuden vuoksi eräät 
talouskriisistä eniten kärsineistä 
jäsenvaltioista eivät ole onnistuneet 
käyttämään näitä varoja todellisten 
tarpeidensa mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 54
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista 
vastata joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti nopeasti 
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heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti;

heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden 
ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet 
voitiin muokata niiden erityistarpeiden 
mukaisesti; rohkaisee jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikkia komission niille 
tarjoamia keinoja, jotta varmistetaan 
asianmukaisten vastatoimien 
onnistuminen; 

Or. ro

Tarkistus 55
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kiinnittää huomiota niihin 
arvokkaisiin yhteyksiin, joita ollaan 
luomassa koheesiopolitiikan tavoitteiden 
ja koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen, 
terveyden ja liikemaailman kaltaisilla 
aloilla toteutettavien uudistusten välillä;

Or. es

Tarkistus 56
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että on vaikea mitata 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan 
kuuluvien erityisten koheesiopolitiikan 
toimien kokonaisvaikutusta, ja pahoittelee, 
että sen tähden uudelleentarkastelussa 
voidaan esittää ainoastaan rajallisesti 
konkreettisia kansallisen tason 

13. korostaa lisäponnistusten 
tarpeellisuutta, jotta vaikeus mitata 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan 
kuuluvien erityisten koheesiopolitiikan 
toimien kokonaisvaikutusta voidaan 
voittaa, ja pahoittelee, että sen tähden 
uudelleentarkastelussa voidaan esittää 
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esimerkkejä; pitää kuitenkin myönteisenä 
raportissa esitettyä analyysia hyvistä 
käytännöistä ja ensimmäisiä 
johtopäätöksiä;

ainoastaan rajallisesti konkreettisia 
kansallisen tason esimerkkejä; pitää 
kuitenkin myönteisenä raportissa esitettyä 
analyysia hyvistä käytännöistä ja 
ensimmäisiä johtopäätöksiä;

Or. es

Tarkistus 57
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että kriisistä toipumisen 
merkit ovat heiveröiset ja että Euroopan 
on tulevina vuosina puututtava 
rakenteellisiin heikkouksiinsa myös 
koheesiopolitiikan toimenpiteiden avulla; 
korostaa siksi tarvetta arvioida 
perusteellisesti kriisin vastatoimien 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että kriisistä 
selviytymiseksi on investoitava 
tutkimukseen ja kehittämiseen, 
innovointiin, koulutukseen ja resursseja 
tehokkaasti käyttäviin teknologioihin, 
jotka hyödyttävät myös perinteisiä aloja, 
maaseutualueita ja palvelutalouksia 
tuottamalla korkean koulutustason ja 
lisäämällä kilpailukykyä ja jotka siten 



AM\855888FI.doc 33/57 PE458.491v01-00

FI

lujittavat taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; toteaa, että 
rakennerahastoilla on tärkeä tehtävä 
riittävän helposti saatavissa ja 
käytettävissä olevan rahoituksen 
takaamisessa;

Or. el

Tarkistus 59
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa 
neuvoston päätelmissä strategiaraportista 
2010 esitetyistä näkemyksistä, joiden 
mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) 
ja koheesiorahastoa koskevasta yhdestä 
strategisesta lähestymistavasta ja yhteisistä 
täytäntöönpanosäännöistä koituu 
todellista lisäarvoa; korostaa myös tarvetta 
lujittaa julkisia talousarvioita ja lisätä 
synergioita kriisin jälkeisenä aikana ja 
kaikkien käytettävissä olevien 
rahoituslähteiden (EU, kansalliset lähteet ja 
Euroopan investointipankin välineet) 
vaikutusta tehokkaan koordinoinnin kautta;

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa 
neuvoston päätelmissä strategiaraportista 
2010 esitetyistä näkemyksistä, joiden 
mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) 
ja koheesiorahastoa koskevasta yhdestä 
strategisesta lähestymistavasta koituu 
todellista lisäarvoa; palauttaa mieleen, että 
kullakin rahastolla on oltava omat 
sääntönsä menestyksekkäiden 
toimenpiteiden toteuttamiseksi kentällä 
erityistilanteissa; korostaa myös tarvetta 
lujittaa julkisia talousarvioita ja lisätä 
synergioita kriisin jälkeisenä aikana ja 
kaikkien käytettävissä olevien 
rahoituslähteiden (EU, kansalliset lähteet ja 
Euroopan investointipankin välineet) 
vaikutusta tehokkaan koordinoinnin kautta;

Or. en

Tarkistus 60
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa 
neuvoston päätelmissä strategiaraportista 
2010 esitetyistä näkemyksistä, joiden 
mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa 
(ESR) ja koheesiorahastoa koskevasta 
yhdestä strategisesta lähestymistavasta ja 
yhteisistä täytäntöönpanosäännöistä koituu 
todellista lisäarvoa; korostaa myös tarvetta 
lujittaa julkisia talousarvioita ja lisätä 
synergioita kriisin jälkeisenä aikana ja 
kaikkien käytettävissä olevien 
rahoituslähteiden (EU, kansalliset lähteet ja 
Euroopan investointipankin välineet) 
vaikutusta tehokkaan koordinoinnin kautta;

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa 
neuvoston päätelmissä strategiaraportista 
2010 esitetyistä näkemyksistä, joiden 
mukaan rakenteellisesti kohdennettuja 
rahastoja koskevasta yhdestä strategisesta 
ja yhdennetystä lähestymistavasta ja 
yhteisistä täytäntöönpanosäännöistä koituu 
todellista lisäarvoa; korostaa myös tarvetta 
lujittaa julkisia talousarvioita ja lisätä 
synergioita kriisin jälkeisenä aikana ja 
kaikkien käytettävissä olevien 
rahoituslähteiden (EU, kansalliset lähteet ja 
Euroopan investointipankin välineet) 
vaikutusta tehokkaan koordinoinnin kautta;

Or. pt

Tarkistus 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa 
neuvoston päätelmissä strategiaraportista 
2010 esitetyistä näkemyksistä, joiden 
mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) 
ja koheesiorahastoa koskevasta yhdestä 
strategisesta lähestymistavasta ja yhteisistä 
täytäntöönpanosäännöistä koituu todellista 
lisäarvoa; korostaa myös tarvetta lujittaa 
julkisia talousarvioita ja lisätä synergioita 
kriisin jälkeisenä aikana ja kaikkien 
käytettävissä olevien rahoituslähteiden 
(EU, kansalliset lähteet ja Euroopan 
investointipankin välineet) vaikutusta 
tehokkaan koordinoinnin kautta;

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa 
neuvoston päätelmissä strategiaraportista 
2010 esitetyistä näkemyksistä, joiden 
mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) 
ja koheesiorahastoa koskevasta yhdestä 
strategisesta lähestymistavasta ja yhteisistä 
täytäntöönpanosäännöistä koituu todellista 
lisäarvoa; korostaa myös tarvetta lujittaa 
julkisia talousarvioita ja lisätä synergioita 
kriisin jälkeisenä aikana ja kaikkien 
käytettävissä olevien rahoituslähteiden 
(EU, kansalliset lähteet ja Euroopan 
investointipankin välineet) vaikutusta 
tehokkaan koordinoinnin kautta
yrittäjyyden ja pk-yritysten sekä 
sosiaalisen ja osallistavan talouden 
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edistämiseksi toimivien elinten 
tukemiseksi, jotta niiden kilpailukykyä 
voidaan parantaa ja siten lisätä niiden 
työllistävää vaikutusta ja mahdollisuuksia 
käyttää rahoitusjärjestelyjä koskevia 
välineitä (Jaspers, Jeremie, Jessica, 
Jasmine);

Or. el

Tarkistus 62
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tunnustaa, että kauden 2007–2013 
määrärahojen kohdentamista koskevien 
säännösten ansiosta koheesiopolitiikalla 
on paremmat mahdollisuudet luoda 
synergioita tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkojen välille, ja että 
samalla tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman alueellinen 
ulottuvuus on tullut yhä tärkeämmäksi;

Or. en

Tarkistus 63
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 64
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n välisten 
lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa, koska 
kokemus on selkeästi osoittanut, että 
ESR:n rahoittamien ohjelmien onnistunut 
täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan maksimoida taloudellisiin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n rahoituksen 
tehokkuus;

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n sekä myös 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston maaseudun 
kehittämistä koskevan osan välisten 
lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa; 
huomauttaa, että kokemus on selkeästi 
osoittanut, että ESR:n rahoittamien 
ohjelmien onnistunut täytäntöönpano on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
maksimoida taloudellisiin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n rahoituksen 
tehokkuus;

Or. fr

Tarkistus 65
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n välisten 
lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa, koska 
kokemus on selkeästi osoittanut, että 
ESR:n rahoittamien ohjelmien onnistunut 
täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta 

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n välisten 
lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa, koska 
kokemus on selkeästi osoittanut, että 
ESR:n rahoittamien ohjelmien onnistunut 
täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta 
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voidaan maksimoida taloudellisiin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n rahoituksen 
tehokkuus;

voidaan maksimoida taloudellisiin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n rahoituksen 
tehokkuus; toteaa myös, että 
koheesiopolitiikan välineiden ja 
maaseudun kehittämispolitiikan 
välineiden koordinointia olisi aiheellista 
parantaa, sillä synergioiden lisääminen 
myös EAKR:n ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston välillä 
on tärkeää;

Or. cs

Tarkistus 66
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n välisten 
lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa, koska 
kokemus on selkeästi osoittanut, että 
ESR:n rahoittamien ohjelmien onnistunut 
täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan maksimoida taloudellisiin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n rahoituksen 
tehokkuus;

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n välisten 
lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa, koska 
kokemus on selkeästi osoittanut, että 
ESR:n rahoittamien ohjelmien onnistunut 
täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan maksimoida taloudellisiin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n rahoituksen 
tehokkuus; korostaa ristiinrahoituksen 
mahdollisuuksia, joita ei ole vielä 
hyödynnetty täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa tarvetta korreloida 
aluepolitiikan voimavarat 
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koheesiopolitiikan ja muuntyyppisten 
politiikkojen voimavarojen kanssa pitäen 
mielessä, että kaikenlaisten 
toimenpiteiden vaikutukset tuntuvat 
paikallisella ja alueellisella tasolla, mutta 
toteaa, että voimavarojen koordinointi 
kestävän kehityksen aikaansaamiseksi on 
merkittävä haaste;

Or. ro

Tarkistus 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pitää tarpeellisena ryhtyä 
yhteistyöhön paikallisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla, jotta varmistetaan, 
että yhtäällä aluekehityspolitiikalle ja 
toisaalla YMP:lle/maaseudun 
kehittämiselle osoitetut resurssit 
täydentävät toisiaan ottaen huomioon 
tarpeen saada aikaan alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. ro

Tarkistus 69
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa koheesiorahastojen, 
alakohtaisten politiikkojen ja unionin 
politiikkojen ulkoisen ulottuvuuden 
välisten synergioiden lisäämisestä 
saatavia etuja;
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Or. fr

Tarkistus 70
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että seurannan ja 
arvioinnin olisi piristettävä politiikkaan 
liittyvää oppimista ja muodostettava
yhdessä varainhoidon valvontaa koskevien 
sääntöjen kanssa kannustin tulosten laadun 
parantamiseen;

16. painottaa, että tekninen apu, seuranta
ja arviointi edistää politiikkaan liittyvää 
oppimista ja muodostaa yhdessä tehokasta 
varainhoidon valvontaa koskevien 
sääntöjen kanssa kannustimen tulosten 
laadun parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 71
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pahoittelee, että ainoastaan 19 
jäsenvaltiota on raportoinut 
ydinindikaattoreista ja että tämän vuoksi on 
mahdotonta saada alustavaa selvää EU:n 
laajuista kuvaa siitä, mitä politiikalla 
saadaan kentällä aikaan; kannustaa 
voimakkaasti jäsenvaltioita käyttämään 
ydinindikaattoreita seuraavalla strategisen 
raportoinnin kierroksella 2012–2013;

17. pahoittelee, että ainoastaan 19 
jäsenvaltiota on raportoinut 
ydinindikaattoreista ja että tämän vuoksi on 
mahdotonta saada alustavaa selvää EU:n 
laajuista kuvaa siitä, mitä politiikalla 
saadaan kentällä aikaan; kannustaa 
voimakkaasti jäsenvaltioita käyttämään 
ydinindikaattoreita seuraavalla strategisen 
raportoinnin kierroksella 2012–2013;
vaatii, että tulevissa kertomuksissa olisi 
keskityttävä enemmän tavoitteisiin, 
tuloksiin ja strategiseen kehitykseen;

Or. pt
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Tarkistus 72
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pahoittelee, että ainoastaan 19 
jäsenvaltiota on raportoinut 
ydinindikaattoreista ja että tämän vuoksi on 
mahdotonta saada alustavaa selvää EU:n 
laajuista kuvaa siitä, mitä politiikalla 
saadaan kentällä aikaan; kannustaa 
voimakkaasti jäsenvaltioita käyttämään 
ydinindikaattoreita seuraavalla strategisen 
raportoinnin kierroksella 2012–2013;

17. pahoittelee, että ainoastaan 19 
jäsenvaltiota on raportoinut 
ydinindikaattoreista ja että tämän vuoksi on 
mahdotonta saada alustavaa selvää EU:n 
laajuista kuvaa siitä, mitä politiikalla 
saadaan kentällä aikaan; kannustaa 
voimakkaasti jäsenvaltioita käyttämään 
ydinindikaattoreita seuraavalla strategisen 
raportoinnin kierroksella 2012–2013;
kehottaa komissiota puuttumaan asiaan 
ja tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueille 
tukea oikea-aikaisten, yhdenmukaisten ja 
kattavien tietojen toimittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 73
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota lujittamaan 
jäsenvaltioiden edistymistä koskevan 
valvonnan johdonmukaisuutta ja laatua 
tekemällä pakolliseksi ydinindikaattorien 
vähimmäismäärän käytön kansallisissa 
strategiaraporteissa seuraavalla 
ohjelmakaudella, jotta vertailu olisi 
helpompaa, ja tarjoamalla 
yksityiskohtaisempaa ohjausta;

18. korostaa, että komission on 
varmistettava tehokkaiden seuranta- ja 
valvontajärjestelmien jatkuva käyttö 
rakennerahastojen 
täytäntöönpanojärjestelmän hallinnon ja 
tehokkuuden parantamiseksi; 

kehottaa komissiota lujittamaan 
jäsenvaltioiden edistymistä koskevan 
valvonnan johdonmukaisuutta ja laatua 
tekemällä pakolliseksi ydinindikaattorien 
vähimmäismäärän käytön kansallisissa 
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strategiaraporteissa seuraavalla 
ohjelmakaudella, jotta vertailu olisi 
helpompaa, ja tarjoamalla 
yksityiskohtaisempaa ohjausta;

Or. en

Tarkistus 74
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota lujittamaan 
jäsenvaltioiden edistymistä koskevan 
valvonnan johdonmukaisuutta ja laatua 
tekemällä pakolliseksi ydinindikaattorien
vähimmäismäärän käytön kansallisissa 
strategiaraporteissa seuraavalla 
ohjelmakaudella, jotta vertailu olisi 
helpompaa, ja tarjoamalla 
yksityiskohtaisempaa ohjausta;

18. kehottaa komissiota lujittamaan 
jäsenvaltioiden edistymistä koskevan 
valvonnan johdonmukaisuutta ja laatua 
tekemällä pakolliseksi 
ydintulosindikaattorien vähimmäismäärän 
käytön kansallisissa strategiaraporteissa 
seuraavalla ohjelmakaudella, jotta vertailu 
ja tulosten kohdentaminen olisi 
helpompaa, ja tarjoamalla 
yksityiskohtaisempaa ohjausta;

Or. en

Tarkistus 75
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että arvokkaana 
täytäntöönpanon edistymisen 
seurantavälineenä strateginen raportointi 
tarjoaa perustan vertaisarvioinnille ja 
EU-tasolla käytävälle strategiselle 
keskustelulle; rohkaisee siksi 
jäsenvaltioita soveltamaan aiempaa 
analyyttisempaa ja strategisempaa 
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lähestymistapaa kansallisia kertomuksia 
laatiessaan, ja edellyttää tarkempaa 
keskittymistä suoritteisiin ja tuloksiin sekä 
syihin, joista tavoitteet ovat jääneet 
saavuttamatta;

Or. en

Tarkistus 76
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
19 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että politiikan täytäntöönpanon 
hyviä käytäntöjä on korostettava ja 
edistettävä, jotta voidaan lisätä tehokkuutta 
ja välttää aiempien virheiden toistaminen;

19. katsoo, että politiikan täytäntöönpanon 
hyviä käytäntöjä on korostettava ja niiden 
vaihtoa on edistettävä, jotta voidaan lisätä 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja välttää 
aiempien virheiden toistaminen;

Or. en

Tarkistus 77
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. ehdottaa alueellisen yhteistyön 
osalta parhaita käytäntöjä koskevien 
yhteisten alustojen järjestelmällistä 
käyttöönottoa siten, että alustat on 
eriytetty aluetyypeittäin, jotka perustuvat 
sosio-ekonomisten, maantieteellisten, 
väestötieteellisten ja kulttuuristen 
tekijöiden mukaiseen ristikkäiseen 
ryhmitykseen;

Or. fr
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Tarkistus 78
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
20 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa kansalliseen raportointiin 
liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten 
ydinindikaattorien käyttö, tulosten ja 
tuotosten raportointi, kansallisten 
politiikkojen ja EU:n politiikkojen välisten 
synergioiden raportointi, julkisten 
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien 
järjestäminen sidosryhmien kanssa, 
raporttien toimittaminen kansallisille 
parlamenteille lausuntoa varten ja 
raporttien julkaiseminen hallituksen 
internetsivustolla, koska nämä käytännöt 
parantavat raportoinnin laatua ja lisäävät 
sidosryhmien osallistumista 
jäsenvaltioissa;

20. kannustaa kansalliseen raportointiin 
liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten 
ydinindikaattorien käyttö, tulosten ja 
tuotosten raportointi, kansallisten 
politiikkojen ja EU:n politiikkojen välisten 
synergioiden raportointi, julkisten 
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien 
järjestäminen sidosryhmien kanssa, 
raporttien toimittaminen kansallisille 
parlamenteille lausuntoa varten ja 
raporttien julkaiseminen hallituksen 
internetsivustolla huolehtien siitä, että 
kaikissa raporteissa käytetään selkeitä ja 
ytimekkäitä käsitteitä, koska nämä 
käytännöt parantavat raportoinnin laatua ja 
lisäävät sidosryhmien osallistumista 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 79
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
20 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa kansalliseen raportointiin 
liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten 
ydinindikaattorien käyttö, tulosten ja 
tuotosten raportointi, kansallisten 
politiikkojen ja EU:n politiikkojen välisten 
synergioiden raportointi, julkisten 
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien 
järjestäminen sidosryhmien kanssa, 

20. kannustaa kansalliseen raportointiin 
liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten 
ydinindikaattorien käyttö, tulosten ja 
tuotosten raportointi, kansallisten 
politiikkojen ja EU:n politiikkojen välisten 
synergioiden raportointi, julkisten 
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien 
järjestäminen sidosryhmien kanssa, 
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raporttien toimittaminen kansallisille 
parlamenteille lausuntoa varten ja 
raporttien julkaiseminen hallituksen 
internetsivustolla, koska nämä käytännöt 
parantavat raportoinnin laatua ja lisäävät 
sidosryhmien osallistumista 
jäsenvaltioissa;

raporttien toimittaminen kansallisille 
parlamenteille lausuntoa varten ja 
raporttien julkaiseminen hallituksen 
internetsivustolla, koska nämä käytännöt 
parantavat raportoinnin laatua ja lisäävät 
sidosryhmien osallistumista 
jäsenvaltioissa; korostaa tarvetta 
noudattaa parhaita käytäntöjä alueilla, 
joille on tunnusomaista 
rahoitusohjelmien muita vähäisempi tai 
tehottomampi käyttö; 

Or. ro

Tarkistus 80
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;
ehdottaa, että tämän hajautetun 
lähestymistavan korostamiseksi olisi joka 
jäsenvaltiossa tehtävä "paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten alueellinen 
sopimus Eurooppa 2020 -strategiasta", 
jotta voidaan lisätä osallistumista 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoon;

Or. en
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Tarkistus 81
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannattaa aidon 
yhteistyön tekemistä erityyppisten 
politiikkojen kesken alueellisen 
yhteenkuuluvuuden aikaansaamiseksi 
kaupunki–maaseutu-ulottuvuudella;
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan monitasoista hallintoa 
perussopimusten ja kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 82
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä koordinaatio eri 
hallinnontasojen välillä on olennaista, 
jotta voidaan varmistaa 
päätöksentekoprosessin laatu, strateginen 
suunnittelu sekä koheesiopolitiikan 
onnistunut ja tehokas täytäntöönpano; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan monitasoista hallintoa ja 
ottamaan sen käyttöön perussopimusten ja 
toissijaisuusperiaatteen sekä 
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kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 83
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti; 
korostaa, että on tärkeää kehittää aito 
kumppanuusstrategia, jota toteutetaan 
sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti 
ja johon viranomaiset ja järjestöt 
osallistuvat eri tasoilla;

Or. ro

Tarkistus 84
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa 
Euroopan, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin 
laatu, strateginen suunnittelu sekä 
koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas 
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täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

täytäntöönpano; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista 
hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan aluetason viranomaiset mukaan 
politiikkojen suunnitteluun 
päätöksentekoprosessin varhaisessa 
vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 85
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; 
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista olisi jatkettava niin 
EU:n kuin kansallisellakin tasolla 
ensisijaisesti kehittämällä aiempaa 
parempia sääntöjä niitä tulevia 
neuvotteluja varten, joissa käsitellään 
seuraavalla ohjelmakaudella sovellettavia 
määräyksiä; katsoo, että aluepolitiikkaa 
olisi mukautettava vastaamaan paremmin 
käyttäjien tarpeita ja että tämän 
yksinkertaistamisen olisi osaltaan lisättävä
kyseisen politiikan tehokkuutta;
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

Or. fr
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Tarkistus 86
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen 
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; 
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen 
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; pitää 
hyvin valitettavana, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

Or. en

Tarkistus 87
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen 
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; 
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen 
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; 
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten ja usein muuttuvien 
sääntöjen vuoksi sekä siksi, että 
menettelyjä ei ole yhdenmukaistettu;

Or. en
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Tarkistus 88
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen 
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; 
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella 
tasolla olisi jatkettava ilman että luodaan 
suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen 
olisi osaltaan lisättävä tehokkuutta; 
pahoittelee, että paljon varoja jää 
käyttämättä tarpeettoman byrokratian ja 
liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä 
siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu; katsoo, että 
yksinkertaistamiset on ensin tutkittava, 
jotta varmistetaan sääntöjen ja 
menettelyiden vakaus;

Or. fr

Tarkistus 89
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että oikeusperustojen 
tulkintaa koskevaa 
oikeusvarmuusnäkökohtaa on 
tarkistettava erityisesti lainojen rahoitusta 
koskevan kysymyksen osalta; katsoo, että 
tulevaisuudessa oikeusperustat on 
vahvistettava siten, että muun muassa 
rahoituksen välittäjille ja julkisille 
kehityspankeille annettava päätöksenteon 
harkintavara määritetään heti alussa 
koko ohjelmakauden ajaksi; katsoo, että 
olisi tarkasteltava, voiko Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
tehtävä yhteistyö auttaa oikeusperustan 
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vahvistamisessa;

Or. de

Tarkistus 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pyytää komissiota laatimaan arvion 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small 
Business Act -aloitteen 
toimintasuunnitelmasta ja siihen 
liittyvistä lainsäädäntöehdotuksista, kun 
sitä on toteutettu vuoden ajan 
(joulukuusta 2008 alkaen), ja erityisesti 
tuloksista, joita on aikaansaatu pk-
yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa 
sekä rahoituksen ja riskipääoman 
tuomisessa niiden saataville, aloittavien 
innovatiivisten yritysten edistämisessä, 
hallinnollisen rasituksen vähentämisessä 
jne.;

Or. el

Tarkistus 91
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
varojen käyttöä ja välttää investointien 

23. kannustaa jäsenvaltioita ja alueellisia 
viranomaisia lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
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viivästyminen edelleen; varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

Or. fr

Tarkistus 92
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja ottamalla tarpeen 
mukaan käyttöön rahoitusjärjestelyjä 
koskevia tukia, jotta voidaan lisätä varojen 
käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

Or. en

Tarkistus 93
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

23. kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia sekä keventämään 
hallinnollista taakkaa ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

Or. en
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Tarkistus 94
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan 
toimintakapasiteettia ja erityisesti 
varmistamaan hankkeiden 
yhteisrahoituksen kansallisilla 
rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä 
varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen sekä investointien 
epäonnistuminen;

Or. de

Tarkistus 95

Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisiin 
toimiin yhteisrahoittaakseen ja 
pannakseen täytäntöön koheesiopolitiikan 
ohjelmat, joilla pyritään lisäämään 
naisten sosiaalista osallisuutta ja 
parantamaan sukupuolten tasa-arvoa 
työmarkkinoilla; 

Or. en
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Tarkistus 96
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa toteuttamaan nykyistä 
käytäntöä noudattaen ja hyväksyttyjä 
hankkeita hyödyntäen lisätoimia, joilla 
voidaan edistää tutkimusta ja innovointia, 
tehostaa pk-yritysten pääomatilanteen 
parantamiseen tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden käyttöä, edistää 
saastuttamatonta kaupunkiliikennettä, 
luoda aktiiviset työmarkkinat ja uudistaa 
elinikäistä oppimista koskevia hankkeita 
ja koulutus- ja terveysinfrastruktuuria;

Or. es

Tarkistus 97
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. suosittaa analysoimaan 
perusteellisesti täytäntöönpanon ongelmia 
aloilla, joilla hankkeiden valinta on 
viivästynyt erityisistä syistä, kuten 
rautatieliikenteessä, tietyissä energia- ja 
ympäristöinvestoinneissa, 
digitaalitaloudessa (laajakaistan ja 
tietotekniikan käyttöönotto julkisella 
sektorilla ja liike-elämässä) ja 
sosiaalisessa osallisuudessa (luetteloon 
voitaisiin lisätä myös hallintotapa ja 
toimintakapasiteetin rakentaminen, mutta 
ne on jo mainittu 21 ja 23 kohdassa);

Or. es



PE458.491v01-00 54/57 AM\855888FI.doc

FI

Tarkistus 98
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
24 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa, että strategiaraportin 2013 
olisi oltava tulossuuntautunut ja 
keskityttävä enemmän koheesiopolitiikan 
ohjelmien tuotosten, tulosten, 
varhaisvaikutusten ja tehokkuuden 
laadulliseen analyysiin tilastotietojen 
kattavan esittämisen sijasta;

24. korostaa, että strategiaraportin 2013 on
oltava tulossuuntautunut ja keskityttävä 
enemmän koheesiopolitiikan ohjelmien 
tuotosten, tulosten, varhaisvaikutusten ja 
tehokkuuden laadulliseen analyysiin;

Or. de

Tarkistus 99
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
24 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa, että strategiaraportin 2013 
olisi oltava tulossuuntautunut ja 
keskityttävä enemmän koheesiopolitiikan 
ohjelmien tuotosten, tulosten, 
varhaisvaikutusten ja tehokkuuden 
laadulliseen analyysiin tilastotietojen 
kattavan esittämisen sijasta;

24. korostaa, että strategiaraportin 2013 
olisi oltava tulossuuntautunut ja 
keskityttävä enemmän koheesiopolitiikan 
ohjelmien tuotosten, tulosten, ohjelmien 
pitkän aikavälin vaikuttavuuteen, 
varhaisvaikutusten ja tehokkuuden 
laadulliseen analyysiin tilastotietojen 
kattavan esittämisen sijasta;

Or. fi

Tarkistus 100
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota edistämään 
tulevia kansallisia strategisia kertomuksia 
ajatellen aiempaa yksilöllisempiä 
koheesiopolitiikan analyyseja, kun on 
kyse alueellisia erityispiirteitä omaavista 
alueista, kuten saarialueista, 
vuoristoalueista, harvaan asutuista 
alueista ja Ceutan ja Melillan itsenäisistä 
kaupungeista;

Or. es

Tarkistus 101
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa tarvetta sisällyttää 
aluepolitiikat unionin kokonaisvaltaiseen 
toimintatapaan luomalla erityisesti 
yhteisrahoituksen osalta yhteyksiä 
unionin politiikkojen sisäisen ja ulkoisen 
ulottuvuuden välille;

Or. fr

Tarkistus 102
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan alueelliset viranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ja 
järjestöjen edustajat mahdollisimman 
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pian mukaan koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoon;

Or. fr

Tarkistus 103
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
25 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita nopeuttamaan monivuotisen 
rahoituskehyksen ja asetusten kaltaisten 
keskeisten asiakirjojen käsittelyn 
saattamista päätökseen seuraavalla 
neuvottelukierroksella sellaisten 
alkuvaikeuksien voittamiseksi, joita 
saattaisi esiintyä seuraavan ohjelmakauden 
alussa;

25. kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita nopeuttamaan tulevaa 
koheesiopolitiikkaa koskeva seuraava 
neuvottelukierros mielessä pitäen 
monivuotisen rahoituskehyksen ja 
asetusten kaltaisten keskeisten asiakirjojen 
käsittelyn saattamista päätökseen 
seuraavalla neuvottelukierroksella 
sellaisten alkuvaikeuksien voittamiseksi, 
joita saattaisi esiintyä seuraavan 
ohjelmakauden alussa;

Or. es

Tarkistus 104
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että tuleva koheesiopolitiikka saa 
tuekseen riittävän rahoituksen ja että 
siinä sovelletaan samoja sääntöjä kaikkiin 
jäsenvaltioihin ja että se perustuu 
monitasoiseen hallintoon, jotta rakenne-
ja koheesiorahastojen kyky ottaa varoja 
vastaan paranee;
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Or. en

Tarkistus 105
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota käynnistämään 
keskustelun keinoista, joiden avulla 
koheesiopolitiikalla voidaan nykyisellä 
ohjelmakaudella 2007–2013 edistää 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
tukemista ja myötävaikuttaa niiden 
saavuttamiseen;

Or. pt


