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Tarkistus 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että paikalliseen kehittämiseen 
perustuva lähestymistapa voi merkittävästi 
parantaa koheesiopolitiikan vaikuttavuutta 
ja tehokkuutta, kun taas kaupunkialueita 
koskevien seikkojen ja kaupunkien 
aseman yksipuolinen korostaminen 
koheesiopolitiikan yhteydessä voisi johtaa 
siihen, ettei kaupunki- ja maaseutualueita 
kehitetä tasapainoisesti,

J. katsoo, että paikalliseen kehittämiseen 
perustuva lähestymistapa voi merkittävästi 
parantaa koheesiopolitiikan vaikuttavuutta 
ja tehokkuutta ja että koheesiopolitiikka 
on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla 
voidaan puuttua kaupunkialueiden 
erityisongelmiin ja että sen kehittämisen 
on oltava yhteydessä maaseutualueiden ja 
kaupunkien lähialueiden kehittämiseen 
käyttämällä hyväksi rakennerahastojen ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston välistä synergiaa ja 
varsinkin yhteistä strategiakehystä,

Or. fr

Tarkistus 2
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että paikalliseen kehittämiseen 
perustuva lähestymistapa voi merkittävästi 
parantaa koheesiopolitiikan vaikuttavuutta 
ja tehokkuutta, kun taas kaupunkialueita 
koskevien seikkojen ja kaupunkien 
aseman yksipuolinen korostaminen
koheesiopolitiikan yhteydessä voisi johtaa 
siihen, ettei kaupunki- ja maaseutualueita 
kehitetä tasapainoisesti,

J. katsoo, että paikalliseen kehittämiseen 
perustuva lähestymistapa voi merkittävästi 
parantaa koheesiopolitiikan vaikuttavuutta 
ja tehokkuutta, kun taas laajoihin 
toimialueisiin vaikuttavaa vahvaa 
kaupunkialueiden ulottuvuutta on
koheesiopolitiikan yhteydessä 
tasapainotettava olosuhteilla, jotka 
mahdollistavat sekä kaupunki- että 
maaseutualueiden synergisen kehityksen;
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Or. en

Tarkistus 3
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P a. ottaa huomioon, että neuvoston 
21. helmikuuta 2011 antamissa 
päätelmissä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta 
käsittelevästä viidennestä kertomuksesta 
kehotettiin komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta tarjota monista 
rahastoista rahoitettavia ohjelmia,

Or. fr

Tarkistus 4
Elie Hoarau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P a. ottaa huomioon, että tietyt Euroopan 
unionin alueet ovat sellaisten kolmansien 
maiden naapureita, joita Euroopan 
kehitysrahasto tukee, ja katsoo siksi, että 
tiettyjen hankkeiden rahoituksen 
synergiaa pitäisi saada tutkia, jotta 
tällaisten eurooppalaisten alueiden 
kehitysmahdollisuuksia voidaan parantaa,

Or. fr
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Tarkistus 5
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää tarpeellisena, että ehdotetaan yhtä 
strategiakehystä, jolla varmistetaan 
yhteinen lähestymistapa ja jotta saadaan 
aikaan synergiahyötyjä kaikkien niiden 
toimien kesken, joilla kentällä pyritään 
edistämään koheesiopolitiikan tavoitteita, 
jotka on määritelty perussopimuksissa ja 
joihin myönnetään rahoitusta EAKR:stä, 
koheesiorahastosta, ESR:stä, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta;

1. pitää tarpeellisena, että jo seuraavalle
rahoitussuunnitelmakaudelle vuoden 
2013 jälkeen ehdotetaan yhtä 
strategiakehystä, jolla varmistetaan 
yhteinen lähestymistapa ja jotta saadaan 
aikaan synergiahyötyjä kaikkien niiden 
toimien kesken, joilla kentällä pyritään 
edistämään koheesiopolitiikan tavoitteita, 
jotka on määritelty perussopimuksissa ja 
joihin myönnetään rahoitusta EAKR:stä, 
koheesiorahastosta, ESR:stä, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta;

Or. pt

Tarkistus 6
Elie Hoarau

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää tarpeellisena, että ehdotetaan yhtä 
strategiakehystä, jolla varmistetaan 
yhteinen lähestymistapa ja jotta saadaan 
aikaan synergiahyötyjä kaikkien niiden 
toimien kesken, joilla kentällä pyritään 
edistämään koheesiopolitiikan tavoitteita, 
jotka on määritelty perussopimuksissa ja 
joihin myönnetään rahoitusta EAKR:stä, 
koheesiorahastosta, ESR:stä, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta;

1. pitää tarpeellisena, että ehdotetaan yhtä 
strategiakehystä, jolla varmistetaan 
yhteinen lähestymistapa ja jotta saadaan 
aikaan synergiahyötyjä kaikkien niiden 
toimien kesken, joilla kentällä pyritään 
edistämään koheesiopolitiikan tavoitteita, 
jotka on määritelty perussopimuksissa ja 
joihin myönnetään rahoitusta EAKR:stä, 
koheesiorahastosta, ESR:stä, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta, Euroopan 
kalatalousrahastosta ja Euroopan 
kehitysrahastosta;



PE460.648v01-00 6/21 AM\859151FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 7
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää tervetulleena talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä esitettyä 
ehdotusta, jonka mukaan komissio voisi 
hyväksyä yhteisen strategiakehyksen, 
jonka avulla voitaisiin lisätä EU:n 
politiikkojen yhdentymistä Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi; huomauttaa 
kuitenkin, että edellä mainituista viidestä, 
yhteistä strategiakehystä soveltavasta 
rahastosta rahoitettujen toimien välisten 
synergioiden lisääminen on tärkeää sekä 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden että etenkin 
perussopimuksessa asetettujen 
koheesiopolitiikan tavoitteiden kannalta;

2. pitää tervetulleena talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä esitettyä 
ehdotusta, jonka mukaan komissio voisi 
hyväksyä yhteisen strategiakehyksen, 
jonka avulla voitaisiin lisätä EU:n 
politiikkojen yhdentymistä Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi; vaatii 
edistämään Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeiden rahoitusmuotojen 
synergiaa; huomauttaa kuitenkin, että 
edellä mainituista viidestä, yhteistä 
strategiakehystä soveltavasta rahastosta 
rahoitettujen toimien välisten synergioiden 
lisääminen on tärkeää sekä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden että etenkin 
perussopimuksessa asetettujen 
koheesiopolitiikan tavoitteiden kannalta;

Or. pt

Tarkistus 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission kehittämis- ja 
investointisopimuksista laatiman 
ehdotuksen, jolla tähdätään yhteisön 
varojen ja kansallisen rahoituksen 
tavoitteiden ja hankkeiden koordinaation 
parantamiseen; korostaa, että on 



AM\859151FI.doc 7/21 PE460.648v01-00

FI

välttämätöntä ottaa paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset mukaan tällaisten 
sopimusten suunnitteluun ja 
toteutukseen; kehottaa sopimusten 
koordinointiin tekemällä kansallisia 
uudistuksia alakohtaisiin politiikkoihin, 
joilla on alueellisia vaikutuksia 
(esimerkiksi liikenteen ja 
infrastruktuurien tutkimus ja kehitys);

Or. fr

Tarkistus 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että koheesiorahasto pitäisi 
vähitellen poistaa siten, että se 
yhdistetään lähentymistavoitealueiden 
EAKR:ään, mutta investointien pääpaino 
on säilytettävä kestävää kehitystä 
koskevilla aloilla; 

Or. fr

Tarkistus 10
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. uskoo, että koheesiopolitiikan menoja 
täytyy järkeistää siten, että 
rahoitusvälineiden ja -kanavien hajanaisuus 
vähenee, ja suhtautuu myönteisesti 
komission ehdotukseen parantaa 
priorisointia ja keskittää EU:n ja 
jäsenvaltioiden varat aihekohtaisesti 
tiettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin niin, 

4. uskoo, että koheesiopolitiikan menoja 
täytyy järkeistää siten, että 
rahoitusvälineiden ja -kanavien hajanaisuus 
vähenee, uskoo, että koheesiopolitiikan 
menoja täytyy järkeistää siten, että 
rahoitusvälineiden ja -kanavien hajanaisuus 
vähenee, ja suhtautuu myönteisesti 
komission ehdotukseen parantaa 
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että varoja koordinoidaan entistä paremmin 
ja koheesiopolitiikan strateginen luonne 
vahvistuu; korostaa kuitenkin, että 
jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset tarvitsevat riittävää 
joustavuutta, joka antaa niille 
mahdollisuuden mukauttaa ensisijaiset 
tavoitteet vastaamaan niiden erityisiä 
kehitystarpeita;

priorisointia ja keskittää EU:n ja 
jäsenvaltioiden varat aihekohtaisesti 
kuitenkaan vaarantamatta 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista niin, että varoja 
koordinoidaan entistä paremmin ja 
koheesiopolitiikan strateginen luonne 
vahvistuu; korostaa kuitenkin, että 
jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset tarvitsevat riittävää 
joustavuutta, joka antaa niille 
mahdollisuuden mukauttaa ensisijaiset 
tavoitteet vastaamaan niiden erityisiä 
kehitystarpeita;

Or. fr

Tarkistus 11
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. uskoo, että koheesiopolitiikan menoja 
täytyy järkeistää siten, että 
rahoitusvälineiden ja -kanavien hajanaisuus 
vähenee, ja suhtautuu myönteisesti 
komission ehdotukseen parantaa 
priorisointia ja keskittää EU:n ja 
jäsenvaltioiden varat aihekohtaisesti 
tiettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin niin, että 
varoja koordinoidaan entistä paremmin ja 
koheesiopolitiikan strateginen luonne 
vahvistuu; korostaa kuitenkin, että 
jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset tarvitsevat riittävää 
joustavuutta, joka antaa niille 
mahdollisuuden mukauttaa ensisijaiset 
tavoitteet vastaamaan niiden erityisiä 
kehitystarpeita;

4. uskoo, että koheesiopolitiikan menoja 
täytyy järkeistää siten, että 
rahoitusvälineiden ja -kanavien hajanaisuus 
vähenee, sekä kannustamalla eri 
rahoitusvälineiden parempaan 
keskinäiseen täydentävyyteen; suhtautuu 
myönteisesti komission ehdotukseen 
parantaa priorisointia ja keskittää EU:n ja 
jäsenvaltioiden varat aihekohtaisesti 
tiettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin niin, että 
varoja koordinoidaan entistä paremmin ja 
koheesiopolitiikan strateginen luonne 
vahvistuu; korostaa kuitenkin, että 
jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset tarvitsevat riittävää 
joustavuutta, joka antaa niille 
mahdollisuuden mukauttaa ensisijaiset 
tavoitteet vastaamaan niiden erityisiä 
kehitystarpeita;

Or. pt
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Tarkistus 12
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa, että pääsyy siihen, että 
EAKR:llä ja muilla rakennerahastoilla on 
ollut vaikeuksia suunnata rahoitusta 
tehokkaasti hankkeille, jotka 
todennäköisemmin parantavat talouden 
kehitystä ja työllisyyden luontia, on ollut 
keskittyminen niiden kykyyn hyödyntää 
tukia sen sijaan että olisi tarkasteltu 
tuloksia; 

Or. en

Tarkistus 13
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. vaatii, että Euroopan sosiaalirahasto 
säilytetään koheesiopolitiikan puitteissa 
myönnettäviä varoja koskevia yleisiä 
määräyksiä koskevan asetuksen piirissä, 
mutta se tarvitsee kuitenkin omat 
sääntönsä;

Or. fr

Tarkistus 14
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 



PE460.648v01-00 10/21 AM\859151FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. panee merkille, että tarkentamaton ja 
koordinoimaton politiikan suunnittelu 
saattaa johtaa monien ja erityyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen ja että 
samalla investoinnit, joista olisi eniten 
hyötyä alueiden kilpailukyvylle ja 
talouden kehitykselle, saattavat jäädä 
priorisoimatta;

Or. en

Tarkistus 15
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että alueellinen yhteistyö eri 
rahastoista (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, 
Euroopan kalatalousrahasto) vastaavien 
viranomaisten välillä pitäisi toteuttaa 
perustamalla useiden rahastojen välisiä 
komiteoita, jotka vastaavat hankkeiden 
valinnasta ja valvonnasta, jotta voidaan 
järkevöittää hankkeiden rahoitusta, 
parantaa rahoituksen hyödyntämistä ja 
vähentää hallinnollista taakkaa;

Or. fr

Tarkistus 16
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koordinointia olisi syytä 
lisätä entisestään sekä varsinaisten 
koheesiopolitiikan välineiden (EAKR, ESR 
ja koheesiorahasto) kesken että niistä 
rahoitettujen toimien ja Euroopan 
laajuisista verkoista, seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja kilpailua ja innovointia
tukevaa puiteohjelma tukea saavien 
toimien välillä;

7. korostaa, että koordinointia olisi syytä 
lisätä entisestään sekä varsinaisten 
koheesiopolitiikan välineiden (EAKR, ESR 
ja koheesiorahasto) kesken että niistä 
rahoitettujen toimien ja Euroopan 
laajuisista verkoista, seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja kilpailua ja innovointia 
tukevasta puiteohjelmasta tukea saavien 
toimien välillä, minkä lisäksi synergioita 
voidaan saavuttaa Euroopan unionin 
politiikkojen ulkoiseen ulottuvuuteen 
vaikuttavilla välineillä, kuten Euroopan 
kehitysrahasto, Euroopan 
naapuruuspoliittinen kumppanuusväline 
tai kehitysyhteistyön ja taloudellisen 
yhteistyön väline;

Or. fr

Tarkistus 17
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koordinointia olisi syytä 
lisätä entisestään sekä varsinaisten 
koheesiopolitiikan välineiden (EAKR, ESR 
ja koheesiorahasto) kesken että niistä 
rahoitettujen toimien ja Euroopan 
laajuisista verkoista, seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja kilpailua ja innovointia 
tukevaa puiteohjelma tukea saavien 
toimien välillä;

7. korostaa, että koordinointia olisi syytä 
lisätä entisestään varsinaisten 
koheesiopolitiikan välineiden (EAKR, ESR 
ja koheesiorahasto) kesken erityisesti 
ottamalla käyttöön monista rahastoista 
rahoitettavia ohjelmia sekä niistä 
rahoitettujen toimien ja Euroopan 
laajuisista verkoista, seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja kilpailua ja innovointia
tukevaa puiteohjelma tukea saavien 
toimien välillä;

Or. fr
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Tarkistus 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että synergiat voivat olla 
merkityksellisiä alueellisen yhteistyön 
tavoitteille rajatylittävissä hankkeissa 
EAKR:n, liittymistä valmistelevien 
välineiden ja naapuruuspolitiikan 
välineen välillä;

Or. fr

Tarkistus 19
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että EU:n politiikkojen olisi 
vahvistettava toisiaan ja että ne olisi 
sovitettava yhteen, koska siten EU:n 
talousarviovaroilla varmasti saavutetaan 
parhaat mahdolliset tulokset;

8. katsoo, että EU:n politiikkojen olisi 
vahvistettava toisiaan ja että ne olisi 
sovitettava yhteen, koska siten EU:n 
talousarviovaroilla varmasti saavutetaan 
parhaat mahdolliset tulokset; vaatii 
kehittämään uusia rahoitusjärjestelmiä 
koskevia aloitteita, kuten EIP:n 
rahoittamia välineitä, ja hyödyntämään 
niitä yhä paremmin;

Or. pt

Tarkistus 20
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa kuitenkin, että monien 
jäsenvaltioiden on vaikea koordinoida eri 
tukia, ja ne ovat ilmeisesti ilmaisseet 
huolensa rahastojen välisen synergian 
riittämättömyydestä ja joissakin 
tapauksissa jopa rahastojen toimien 
päällekkäisyydestä; painottaa tältä osin, 
että rahastojen hallinnointisäännöt ovat 
monimutkaiset, mikä edellyttää 
erinomaisia institutionaalisia valmiuksia, 
jotta esteet voidaan voittaa ja rahastojen 
toimintaa voidaan koordinoida 
onnistuneesti;

9. korostaa kuitenkin, että monien 
jäsenvaltioiden on vaikea koordinoida eri 
tukia, ja ne ovat ilmeisesti ilmaisseet 
huolensa rahastojen välisen synergian 
riittämättömyydestä ja joissakin 
tapauksissa jopa rahastojen toimien 
päällekkäisyydestä; painottaa tältä osin, 
että rahastojen hallinnointisäännöt ovat 
monimutkaiset, mikä edellyttää 
erinomaisia institutionaalisia valmiuksia, 
jotta esteet voidaan voittaa ja rahastojen 
toimintaa voidaan koordinoida 
onnistuneesti; korostaa, että on tärkeää 
myöntää yhteisrahoitusta ja että on 
välttämätöntä yksinkertaistaa sitä 
koskevia sääntöjä, jotta 
rakennerahastojen keskinäistä synergiaa 
voidaan vahvistaa;

Or. pt

Tarkistus 21
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa kuitenkin, että monien 
jäsenvaltioiden on vaikea koordinoida eri 
tukia, ja ne ovat ilmeisesti ilmaisseet 
huolensa rahastojen välisen synergian 
riittämättömyydestä ja joissakin 
tapauksissa jopa rahastojen toimien 
päällekkäisyydestä; painottaa tältä osin, 
että rahastojen hallinnointisäännöt ovat 
monimutkaiset, mikä edellyttää 
erinomaisia institutionaalisia valmiuksia, 
jotta esteet voidaan voittaa ja rahastojen 
toimintaa voidaan koordinoida 
onnistuneesti;

9. korostaa kuitenkin, että monien 
jäsenvaltioiden on vaikea koordinoida eri 
tukia, ja ne ovat ilmeisesti ilmaisseet 
huolensa rahastojen välisen synergian 
riittämättömyydestä ja joissakin 
tapauksissa jopa rahastojen toimien 
päällekkäisyydestä; painottaa tältä osin, 
että rahastojen hallinnointisäännöt ovat 
monimutkaiset, mikä vaatii liikaa
institutionaalisilta valmiuksilta, jotta 
esteet voidaan voittaa ja rahastojen 
toimintaa voidaan koordinoida 
onnistuneesti;
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Or. fr

Tarkistus 22
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pyytää selventämään alueellisia 
vaikutuksia sekä yhdenmukaistamaan 
EAKR:n ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
soveltuvuussääntöjä maaseudulla ja 
kaupunkien lähialueilla, jotta voidaan 
välttää rahastojen tarpeetonta 
päällekkäisyyttä; painottaa, että 
rahastoista tietyllä alueella rahoitettujen 
hankkeiden valinnassa ja seurannassa 
tarvitaan tiivistä yhteistyötä;

Or. fr

Tarkistus 23
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että ESR:n ja Euroopan 
globalisaatiorahaston yhdistäminen 
yksinkertaistaisi varojen hallinnointia ja 
etenkin synergiaetuja;

Or. de
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Tarkistus 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
10 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että EAKR:stä, ESR:stä, 
koheesiorahastosta, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ja 
Euroopan kalatalousrahastosta 
rahoitettavien hankkeiden hallinnointia, 
tukikelpoisuutta, tarkastuksia ja 
raportointia koskevat yhteiset säännöt 
lujittaisivat ja helpottaisivat (etenkin 
maaseudun ja kalataloutta harjoittavien 
alueiden elinkeinoelämän 
monipuolistamiseen liittyvien tukitoimien 
kohdalla) merkittävästi koheesiopolitiikan 
ohjelmien tehokkaampaa toteuttamista ja 
edistäisivät ratkaisevalla tavalla 
yksinkertaistamistavoitetta; katsoo lisäksi, 
että yhteiset säännöt tekisivät varojen 
käytöstä edunsaajien kannalta ja varojen 
hallinnoinnista kansallisten viranomaisten 
kannalta selkeämpää, mikä vähentäisi 
virheiden riskiä, mutta antaisi kuitenkin 
tarvittaessa mahdollisuuden eriyttämiseen 
eri politiikkojen, välineiden ja edunsaajien 
erityispiirteiden perusteella sekä helpottaisi 
pienten sidosryhmien osallistumista 
koheesiopolitiikan ohjelmiin ja 
käytettävissä olevan rahoituksen käyttöä;

10. katsoo, että EAKR:stä, ESR:stä, 
koheesiorahastosta, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ja 
Euroopan kalatalousrahastosta 
rahoitettavien hankkeiden hallinnointia, 
tukikelpoisuutta, tarkastuksia ja 
raportointia koskevat yhteiset säännöt 
lujittaisivat ja helpottaisivat (etenkin 
maaseudun ja kalataloutta harjoittavien 
alueiden elinkeinoelämän 
monipuolistamiseen liittyvien tukitoimien 
kohdalla) merkittävästi koheesiopolitiikan 
ohjelmien tehokkaampaa toteuttamista ja 
edistäisivät ratkaisevalla tavalla 
yksinkertaistamistavoitetta; katsoo lisäksi, 
että yhteiset säännöt tekisivät varojen 
käytöstä edunsaajien kannalta ja varojen 
hallinnoinnista kansallisten viranomaisten 
kannalta selkeämpää, mikä vähentäisi 
virheiden riskiä, mutta antaisi kuitenkin 
tarvittaessa mahdollisuuden eriyttämiseen 
eri politiikkojen, välineiden ja edunsaajien 
erityispiirteiden perusteella sekä helpottaisi 
pienten sidosryhmien osallistumista 
koheesiopolitiikan ohjelmiin ja 
käytettävissä olevan rahoituksen käyttöä 
sillä edellytyksellä, että 
yksinkertaistamista toteutettaessa 
tekniselle tuelle osoitetaan riittävä 
määräraha;

Or. fr

Tarkistus 25
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota parantamaan 
alueellisille ja paikallisille viranomaisille 
myönnettävää teknistä tukea ja 
koulutusta, jotta suorituskykyä ja 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia 
koskevien sääntöjen tuntemusta voidaan 
lisätä.

Or. en

Tarkistus 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa samalla, että on tärkeää 
kehittää hallinnointivalmiuksia 
jäsenvaltioissa alueellisella ja paikallisella 
tasolla sekä sidosryhmien keskuudessa, 
jotta rakennerahastojen ja muiden 
rahastojen välisen tehokkaan koordinoinnin 
esteet voidaan voittaa ja edistää politiikan 
tehokasta suunnittelua ja toteuttamista; 
korostaa, että komission rooli tässä 
yhteydessä on erittäin tärkeä;

12. korostaa samalla, että on tärkeää 
kehittää hallinnointivalmiuksia 
jäsenvaltioissa alueellisella ja paikallisella 
tasolla sekä sidosryhmien keskuudessa
helpottamalla teknisen tuen saatavuutta, 
jotta rakennerahastojen ja muiden 
rahastojen välisen tehokkaan koordinoinnin 
esteet voidaan voittaa ja edistää politiikan 
tehokasta suunnittelua ja toteuttamista; 
korostaa, että komission rooli tässä 
yhteydessä on erittäin tärkeä;

Or. fr

Tarkistus 27
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että eurooppalaista 
lisäarvoa voidaan ja pitää saada 
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parantamalla koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineiden synergiaa sekä niiden 
ja muiden rahoitusvälineiden välistä 
koordinaatiota;

Or. pt

Tarkistus 28
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. muistuttaa, että on tärkeää 
kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta ja 
monitasoisen hallinnon periaatetta, sillä 
ne auttavat edistämään eri 
päätöksentekoelinten välistä 
koordinaatiota ja vahvistamaan eri 
rahoitusvälineiden synergiaa;

Or. pt

Tarkistus 29
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. kannattaa tulevassa 
koheesiopolitiikassa rakennetta, joka on 
entistä yksinkertaisempi ja joustavampi ja 
joka antaa mahdollisuuden parantaa 
rahoituksen hyödyntämistä ja 
tehokkuutta;

Or. pt
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Tarkistus 30
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiota selvittämään, millä 
keinoin synergioita voidaan parhaiten 
käytännössä lisätä; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkitaan, voitaisiinko 
jäsenvaltioille antaa mahdollisuus valita 
kutakin aluetta varten yksi 
toimenpideohjelma, joka kattaa useita 
rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahasto) ja josta vastaisi yksi 
hallintoviranomainen;

13. pyytää komissiota selvittämään, millä 
keinoin synergioita voidaan parhaiten 
käytännössä lisätä; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkitaan, voitaisiinko 
jäsenvaltioille antaa mahdollisuus valita 
kutakin aluetta varten yksi 
toimenpideohjelma, joka kattaa useita 
rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Euroopan 
kalatalousrahasto) ja josta vastaisi yksi 
hallintoviranomainen ja jossa 
kiinnitettäisiin erityistä huomiota 
alueiden panokseen hajanaiseen 
lähestymistapaan sekä siihen, että alueille 
myönnetään itsenäisyyttä ja joustavuutta, 
jotta ne voivat osallistua omien 
strategioidensa kehittämiseen ja nostaa 
alueellisen ja paikallisen hallinnon 
arvostusta;

Or. pt

Tarkistus 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiota selvittämään, millä 
keinoin synergioita voidaan parhaiten 
käytännössä lisätä; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkitaan, voitaisiinko 
jäsenvaltioille antaa mahdollisuus valita 
kutakin aluetta varten yksi 
toimenpideohjelma, joka kattaa useita 

13. pyytää komissiota selvittämään, millä 
keinoin synergioita voidaan parhaiten 
käytännössä lisätä; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkitaan, voitaisiinko 
jäsenvaltioille antaa mahdollisuus valita 
kutakin aluetta varten yksi 
toimenpideohjelma, joka kattaa useita 



AM\859151FI.doc 19/21 PE460.648v01-00

FI

rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahasto) ja josta vastaisi yksi 
hallintoviranomainen;

rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Euroopan 
kalatalousrahasto) ja josta vastaisi yksi 
hallintoviranomainen; kehottaa 
jäsenvaltioiden kansallisia 
hallintoviranomaisia kehittämään 
jatkossa toimintaohjelmia, jotka on 
sopeutettu paikallisiin ja alueellisiin 
tavoitteisiin;

Or. ro

Tarkistus 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää komissiota selvittämään, millä 
keinoin synergioita voidaan parhaiten 
käytännössä lisätä; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkitaan, voitaisiinko 
jäsenvaltioille antaa mahdollisuus valita 
kutakin aluetta varten yksi 
toimenpideohjelma, joka kattaa useita 
rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahasto) ja josta vastaisi yksi 
hallintoviranomainen;

13. pyytää komissiota selvittämään, millä 
keinoin synergioita voidaan parhaiten 
käytännössä lisätä; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että harkitaan, voitaisiinko 
jäsenvaltioille antaa mahdollisuus valita 
kutakin aluetta varten yksi 
toimenpideohjelma tai makroalueellisten 
ohjelmien yhteydessä usean alueen 
käsittävä toimenpideohjelma, joka kattaa 
useita rahastoja (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto ja 
Euroopan kalatalousrahasto) ja josta 
vastaisi yksi hallintoviranomainen;

Or. fr

Tarkistus 33
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
etusijalle investoinnit institutionaalisiin 
valmiuksiin ja yksinkertaistamaan 
kansallisia säännöksiä, jotta voidaan 
vähentää hallinnollista taakkaa ja 
parantaa kykyä hyödyntää tukia.

Or. en

Tarkistus 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että EAKR:n ja ESR:n 
ristiinrahoitus tuo lisäarvoa erityisesti 
joustavuudessa sosiaalisen osallisuuden 
hankkeisiin ja yhdennetyn 
kaupunkikehityksen strategioihin; 
kehottaa komissiota julkaisemaan 
hallintoviranomaisille suunnatun oppaan, 
jolla tiedotetaan kyseisen välineen 
tarjoamista mahdollisuuksista sekä 
käytössä olevista säännöistä;

Or. fr

Tarkistus 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
monesta rahastosta rahoitettavien 
ohjelmien tarjoamista jäsenvaltioille ja 
alueille, jotka haluavat käyttää niitä; 
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katsoo, että tämä voisi parantaa 
työskentelyn yhtenäisyyttä ja joustavuutta 
sekä lisätä eri rahastojen välistä 
tehokkuutta (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, EKR ja 
seitsemäs tutkimuksen kehittämisen 
puiteohjelma);

Or. en

Tarkistus 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota kannustamaan 
jäsenvaltioita ulottamaan 
koheesiopolitiikan hallintomekanismit 
(ohjelmatyö, rahoitus ja toteuttaminen 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
kumppaneiden kesken) koskemaan niitä 
rahastoja, joita suunniteltu yhteinen 
strategiakehys koskisi, jotta julkisten 
varojen käyttö olisi vaikuttavampaa ja 
tehokkaampaa;

15. kehottaa komissiota laatimaan 
eurooppalaisen oppaan monitasoisesta 
hallinnosta ja kannustamaan jäsenvaltioita 
panemaan se täytäntöön paikallisten ja 
alueellisten erityistavoitteiden mukaisesti 
ja ulottamaan koheesiopolitiikan 
hallintomekanismit (ohjelmatyö, rahoitus 
ja toteuttaminen kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten kumppaneiden kesken) 
koskemaan niitä rahastoja, joita suunniteltu 
yhteinen strategiakehys koskisi, jotta 
julkisten varojen käyttö olisi 
vaikuttavampaa ja tehokkaampaa;

Or. ro


