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Tarkistus 1
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Euroopan 
koheesiopolitiikalla on kiistämätöntä 
lisäarvoa, koska se on paras keino lisätä 
työpaikkoja ja edistää talouskasvua; 
korostaa, että vuoden 2007 jälkeen 
alkaneet ohjelmat edellyttävät suurempia 
maksumäärärahoja ja että tämän tarpeen on 
heijastuttava vastaavasti EU:n 
talousarviossa vuodelle 2012;

1. katsoo, että Euroopan 
koheesiopolitiikalla on kiistämätöntä 
lisäarvoa, koska se on paras keino lisätä 
työpaikkoja ja edistää talouskasvua ja se 
antaa panoksensa alueen taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen ja väestön 
hyvinvointiin; korostaa, että vuoden 2007 
jälkeen alkaneet ohjelmat edellyttävät 
suurempia maksumäärärahoja ja että tämän 
tarpeen on heijastuttava vastaavasti EU:n 
talousarviossa vuodelle 2012;

Or. ro

Tarkistus 2
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Euroopan 
koheesiopolitiikalla on kiistämätöntä 
lisäarvoa, koska se on paras keino lisätä 
työpaikkoja ja edistää talouskasvua; 
korostaa, että vuoden 2007 jälkeen 
alkaneet ohjelmat edellyttävät suurempia 
maksumäärärahoja ja että tämän tarpeen on 
heijastuttava vastaavasti EU:n 
talousarviossa vuodelle 2012;

1. katsoo, että Euroopan 
koheesiopolitiikalla on kiistämätöntä 
lisäarvoa, koska se on paras keino lisätä 
työpaikkoja ja edistää talouskasvua; 
korostaa, että vuoden 2007 jälkeen 
alkaneista ohjelmista on tulossa täysin 
toimintakuntoisia ja ne edellyttävät siksi 
suurempia maksumäärärahoja ja että tämän 
tarpeen on heijastuttava vastaavasti EU:n 
talousarviossa vuodelle 2012;

Or. en
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Tarkistus 3
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Euroopan 
koheesiopolitiikalla on kiistämätöntä 
lisäarvoa, koska se on paras keino lisätä 
työpaikkoja ja edistää talouskasvua; 
korostaa, että vuoden 2007 jälkeen 
alkaneet ohjelmat edellyttävät suurempia 
maksumäärärahoja ja että tämän tarpeen on 
heijastuttava vastaavasti EU:n 
talousarviossa vuodelle 2012;

1. katsoo, että Euroopan 
koheesiopolitiikalla on kiistämätöntä 
lisäarvoa, koska se on paras keino lisätä 
työpaikkoja ja edistää talouskasvua ja 
kestävää kehitystä; korostaa, että vuoden 
2007 jälkeen alkaneet ohjelmat edellyttävät 
suurempia maksumäärärahoja ja että tämän 
tarpeen on heijastuttava vastaavasti EU:n 
talousarviossa vuodelle 2012;

Or. fr

Tarkistus 4
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa 29. maaliskuuta 2009 
pidetyn kansanäänestyksen tulosta, jonka 
perusteella Mayotte, nykyinen Ranskan 
departementti, voi hakea syrjäisimmän 
alueen asemaa vuodesta 2014 alkaen ja 
asema voitaisiin myöntää 
Eurooppa-neuvoston yksimielisen 
äänestyspäätöksen perusteella, kuten 
SEUT-sopimuksen 355 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetaan; korostaa, että on 
hyväksyttävä samalla tavalla liittymistä 
valmistelevan välineen kanssa 
säännöksiä, joiden avulla Mayotten 
paikallisviranomaiset voivat valmistautua 
tähän lopputulokseen;

Or. fr
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Tarkistus 5
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
merkittävä väline, jonka avulla voidaan 
korjata rakenteellista epätasapainoa ja 
epätasaista kilpailua EU:ssa, mikä on 
välttämätöntä Euroopan yhdentymisen 
tulevaisuudelle ja sille, että tämänhetkisen 
kriisin jälkeen Euroopan unionista tulee 
entistä vahvempi;

Or. pt

Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että 
koheesiopolitiikan näkemys on laaja ja se 
sisältää talouden kehityksen vähemmän 
kehittyneillä alueilla ja tuen heikossa 
asemassa oleville sosiaalisille ryhmille 
sekä kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen 
lisääntymisen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden ja erityisten alueellisten 
piirteiden mukaisesti; katsoo, että tämän 
näkemyksen on käytävä ilmi myös 
talousarvion määrärahoista; 

Or. ro
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Tarkistus 7
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 
vaikka otsakkeiden 1a ja 1b määrärahoja 
olisi käytettävä siten, että politiikan alat 
saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteita, niin 
koheesiopolitiikan tavoitteet, eli 
alueellisten erojen vähentäminen, ovat yhtä 
tärkeitä;

2. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 
vaikka otsakkeiden 1a ja 1b määrärahoja 
olisi käytettävä siten, että politiikan alat 
saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteita, niin 
koheesiopolitiikan tavoitteet, eli 
alueellisten erojen vähentäminen, ovat yhtä 
tärkeitä ja niitä olisi siksi käytettävä 
edistämään todellista lähentymistä ja 
todellista taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota, jonka avulla voidaan 
hyödyntää kunkin valtion ja alueen 
sisäsyntyisen kasvun täysi potentiaali, 
luoda työntekijöiden oikeudet turvaavia 
työpaikkoja, poistaa köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen sekä säilyttää 
ympäristö;

Or. pt

Tarkistus 8
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 
vaikka otsakkeiden 1a ja 1b määrärahoja 
olisi käytettävä siten, että politiikan alat 
saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteita, niin 
koheesiopolitiikan tavoitteet, eli 
alueellisten erojen vähentäminen, ovat yhtä 
tärkeitä;

2. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 
vaikka otsakkeiden 1a ja 1b määrärahoja 
olisi käytettävä siten, että politiikan alat 
saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteita, niin 
koheesiopolitiikan tavoitteet, eli 
alueellisten erojen vähentäminen, ovat yhtä 
tärkeitä; panee lisäksi merkille, että vaikka 
Eurooppa 2020 -strategia on tärkeä, 
alueiden tarpeet ja tavoitteet ovat erilaisia 
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ja tämä olisi tuotava esiin poliittisilla 
tavoitteilla, joissa varmistetaan 
alueellinen joustavuus;

Or. en

Tarkistus 9
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 
vaikka otsakkeiden 1a ja 1b määrärahoja 
olisi käytettävä siten, että politiikan alat 
saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteita, niin 
koheesiopolitiikan tavoitteet, eli 
alueellisten erojen vähentäminen, ovat yhtä 
tärkeitä;

2. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 
vaikka otsakkeiden 1a ja 1b määrärahoja 
olisi käytettävä siten, että politiikan alat 
saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteita, niin 
koheesiopolitiikan tavoitteet, eli 
alueellisten erojen vähentäminen ja 
alueellisen kilpailukyvyn tukeminen 
globaalistuneessa maailmassa, ovat yhtä 
tärkeitä;

Or. es

Tarkistus 10
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toistaa kantansa, jonka mukaan 
täytäntöönpanosääntöjä ja -menettelyjä on 
edelleen yksinkertaistettava unohtamatta 
avoimuuden ja vastuunalaisuuden tarvetta;

4. toistaa kantansa, jonka mukaan 
täytäntöönpanosääntöjä ja -menettelyjä on 
edelleen yksinkertaistettava unohtamatta 
avoimuuden ja vastuunalaisuuden tarvetta;
tiedostaa tässä yhteydessä, että 
yhteistyössä hallinnoitavien varojen 
sääntöjä on yhtenäistettävä kun 
varainhoitoasetusta tarkistetaan, mutta on 
kuitenkin huolestunut komission 
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ehdottamista uusista, tarpeettomista 
hallinnollisista muodollisuuksista;

Or. fr

Tarkistus 11
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että pilottihankkeet edistävät 
innovointia alueellisessa kehityksessä ja 
toivoo, että kapasiteettia panna täytäntöön 
tällaisia hankkeita parannetaan;

Or. fr

Tarkistus 12
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa jälleen kantaansa, jonka 
mukaan koheesiopolitiikalle on annettava 
asianmukaiset ja riittävät resurssit, jotta 
politiikka voi täyttää perussopimusten 
mukaisen tehtävänsä.

5. korostaa jälleen kantaansa, jonka 
mukaan koheesiopolitiikalle on annettava 
asianmukaiset ja riittävät resurssit, jotta 
politiikka voi täyttää perussopimusten 
mukaisen tehtävänsä; katsoo siksi, että 
koheesiopolitiikan määrärahojen 
reaaliarvoa on lisättävä vuodelle 2012.

Or. en

Tarkistus 13
Riikka Manner
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa jälleen kantaansa, jonka 
mukaan koheesiopolitiikalle on annettava 
asianmukaiset ja riittävät resurssit, jotta 
politiikka voi täyttää perussopimusten 
mukaisen tehtävänsä.

5. muistuttaa, että koheesiopolitiikka on 
instrumentti, jonka kautta rahoitetaan 
merkittävää määrää EU:n 
politiikanaloista; korostaa jälleen 
kantaansa, jonka mukaan 
koheesiopolitiikalle on annettava 
asianmukaiset ja riittävät resurssit, jotta 
politiikka voi täyttää perussopimusten 
mukaisen tehtävänsä.

Or. fi


