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Tarkistus 1
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisön rahoitustukea 
energia-alan hankkeille koskevasta 
talouden elvytysohjelmasta annetun 
asetuksen (EY) N:o 663/2009 
muuttamisesta 15. joulukuuta 2010 
annetun neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1233/2010,

Or. fr

Tarkistus 2
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 3
Andrea Cozzolino
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi 
epäasianmukaista ja jopa ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä,

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo asianmukaiseksi pyrkiä
löytämään kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä,

Or. it

Tarkistus 4
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi 
epäasianmukaista ja jopa ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä,

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi pelkästään 
tilastolliselta kannalta ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä, minkä vuoksi pitäisi 
selvittää, miten toiminnallisella 
lähestymistavalla voidaan löytää yhteinen 
määritelmä kaupunkialueille ja siten 
luoda edellytykset EU:n politiikan 
kaupunkeihin liittyvän ulottuvuuden 
selkeälle oikeudelliselle määritelmälle,

Or. de
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Tarkistus 5
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi 
epäasianmukaista ja jopa ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä,

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi 
epäasianmukaista ja jopa ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä; katsoo kuitenkin, 
että toiminnallisuuteen perustuva 
oikeudellisesti selkeä määritelmä 
kaupunkiulottuvuudesta olisi 
asiaankuuluva koheesiopolitiikan ja 
muiden yhteisön politiikanalojen 
puitteissa,

Or. fr

Tarkistus 6
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi 
epäasianmukaista ja jopa ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita koskeva 
yhteinen määritelmä,

A. katsoo, että EU:lle voidaan sanoa 
olevan tunnusomaista sen 
monikeskuksinen kehitys sekä monet 
erikokoiset kaupunkialueet ja kaupungit, 
joilla on epäyhtenäiset toimintaedellytykset 
ja resurssit; katsoo, että olisi 
epäasianmukaista ja jopa ongelmallista 
hyväksyä kaupunkialueita ja kaupunkeja
koskeva yhteinen määritelmä yleisesti, 
koska on vaikeaa käsitellä samalla tavoin 
moninaisia tilanteita jäsenvaltioissa ja 
alueilla, ja katsoo siksi, että kaikki 
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kaupunkialueita koskevat pakolliset 
määritelmät ja nimitykset olisi jätettävä 
jäsenvaltioille EU:n yhteisiin 
indikaattoreihin perustuvan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 7
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU myötävaikuttaa 
politiikoillaan kaupunkialueiden kestävään 
kehitykseen mutta
toissijaissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
kaupunkipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan,

B. ottaa huomioon, että EU myötävaikuttaa 
politiikoillaan kaupunkialueiden kestävään 
kehitykseen ja että kansallisen 
kaupunkipolitiikan lisäksi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti olisi 
määritettävä EU:n kaupunkipolitiikka,

Or. en

Tarkistus 8
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti kaupunkipolitiikan 
päätavoitteena tulee olla sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja kestävän 
kehityksen edistäminen etenkin 
kansalaisten ja kaupunkiyhteisöjen 
käytettävissä olevia infrastruktuureja ja 
palveluja parantamalla,

Or. it
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Tarkistus 9
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että kaupungeilla on 
ainoalaatuinen arkkitehtuuri- ja
kulttuuripotentiaali, että niillä on 
huomattavia yhteiskuntaan 
integroitumista koskevia vahvuuksia ja 
että ne mahdollistavat yhteiskunnallisen 
tasapainon kulttuurin monimuotoisuuden 
säilyttämisen ja keskustan ja 
syrjäseutujen välisen pysyvän yhteyden 
säilyttämisen ansiosta, 

Or. fr

Tarkistus 10
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta,
vaikka vaarana on, että yhtenäinen 
lähestymistapa kaupunkikehitykseen 
menetetään, koska yksittäisissä 
toimintaohjelmissa keskitytään enemmän
alakohtaisiin kysymyksiin,

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta; 
katsoo, että yksittäisissä 
toimintaohjelmissa on toivottavaa 
yksilöidä tarkasti määriteltyjä 
kaupunkikehityksen tavoitteita resurssien 
keskittämisen edistämiseksi,

Or. it

Tarkistus 11
Peter Simon
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta, 
vaikka vaarana on, että yhtenäinen 
lähestymistapa kaupunkikehitykseen 
menetetään, koska yksittäisissä 
toimintaohjelmissa keskitytään enemmän 
alakohtaisiin kysymyksiin,

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta, 
vaikka vaarana on, että yhtenäinen 
lähestymistapa kaupunkikehitykseen 
menetetään, koska yksittäisissä 
toimintaohjelmissa keskitytään enemmän 
alakohtaisiin kysymyksiin, ja vaikka 
valtavirtaistamisen sisällöllinen 
toteuttaminen on vielä riittämätöntä ja 
sitä täytyy sen vuoksi laajentaa edelleen,  

Or. de

Tarkistus 12
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta, 
vaikka vaarana on, että yhtenäinen 
lähestymistapa kaupunkikehitykseen 
menetetään, koska yksittäisissä 
toimintaohjelmissa keskitytään enemmän 
alakohtaisiin kysymyksiin,

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta, 
vaikka vaarana on, että yhtenäinen 
lähestymistapa kaupunkikehitykseen 
menetetään, koska yksittäisissä 
toimintaohjelmissa keskitytään enemmän 
alakohtaisiin kysymyksiin, ja että sille on 
edelleen ominaista erittäin vähäinen 
paikallisten kumppanien osallistuminen,

Or. fr

Tarkistus 13
Oldřich Vlasák
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että "valtavirtaistaminen" 
(mainstreaming) on selvästi lisännyt 
kaupungeille saatavilla olevaa rahoitusta, 
vaikka vaarana on, että yhtenäinen 
lähestymistapa kaupunkikehitykseen 
menetetään, koska yksittäisissä 
toimintaohjelmissa keskitytään enemmän 
alakohtaisiin kysymyksiin,

D. ottaa huomioon lähentymistavoitteen 
ja alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 
-tavoitteen sääntelykehykseen 
vuosien 2007–2013 ohjelmakaudella 
yhdennetyistä 
("valtavirtaistetuista")Urban-aloitteista ja 
kaupunkitoimintaohjelmasta saadun 
kokemuksen kehittämisen; katsoo, että 
"valtavirtaistaminen" (mainstreaming) on 
selvästi lisännyt kaupungeille saatavilla 
olevaa rahoitusta, vaikka vaarana on, että 
yhtenäinen lähestymistapa 
kaupunkikehitykseen menetetään, koska 
yksittäisissä toimintaohjelmissa 
keskitytään enemmän alakohtaisiin 
kysymyksiin,

Or. en

Tarkistus 14
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että toissijaisuus SEUT-
sopimuksessa määritetyssä vahvistetussa 
ja laajennetussa muodossaan sekä 
monitasoinen hallinto ja aiempaa 
paremmin määritetty kumppanuus ovat 
olennaisen tärkeitä tekijöitä kaiken EU:n 
politiikan asianmukaisessa 
täytäntöönpanossa, ja katsoo, että alue- ja 
paikallisviranomaisten resurssien ja 
valmiuksien sitoutumista olisi 
vahvistettava sen mukaisesti,

Or. en



PE462.880v01-00 10/62 AM\864907FI.doc

FI

Tarkistus 15
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että viime vuosien 
taloudellinen kriisi on pahentanut 
eriarvoisuutta ja sosiaalisia ongelmia 
laajoilla suurkaupunkien laita-alueilla; 
katsoo, että paikallisviranomaisten on 
voitava reagoida kriisiin ryhtymällä 
konkreettisiin toimiin köyhyyden 
torjumiseksi sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja työllisyyden 
tukemiseksi,

Or. it

Tarkistus 16
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että kaupunkien taloudellisen 
toiminnan edistämiseen perustuva 
kasvukeskuspolitiikka ei ole saanut 
monissa tapauksissa aikaan riittävää 
vetovaikutusta, minkä vuoksi sen 
vaikutukset ympäröivillä alueilla ovat 
olleet rajallisia eikä se ole näin ollen 
edistänyt yhtenäistä kehitystä,

Or. es

Tarkistus 17
Constanze Angela Krehl
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että kaupunkien joissakin 
osissa voi riippumatta sen rikkaudesta tai 
taloudellisista valmiuksista olla sellaisia 
erityisiä ongelmia, kuten äärimmäistä 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta, 
köyhyyttä, syrjäytymistä ja korkeaa 
työttömyyttä, joita voitaisiin lieventää tai 
jotka voitaisiin poistaa koheesiopolitiikan 
avulla,

Or. de

Tarkistus 18
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. katsoo, että politiikan 
täytäntöönpanon, myös valvonta- ja 
tarkastusmekanismien, 
yksinkertaistaminen auttaa parantamaan 
tehokkuutta, vähentämään virhesuhdetta, 
tekemään politiikan rakenteesta käyttäjän 
kannalta suotuisampaa ja lisäämään 
näkyvyyttä; katsoo, että 
yksinkertaistamisponnisteluja olisi 
jatkettava ja että niitä olisi tuettava 
kansallisten ja alueellisten menettelyjen 
yksinkertaistamisella, jotta 
kaupunkialueiden edustajat voivat 
paremmin perehtyä EU:n rahastojen 
käyttöön ja hallita niitä,

Or. en
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Tarkistus 19
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelma käsittää 
toisaalta EU-politiikkojen ja erityisesti 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuden 
ja toisaalta hallitustenväliset EU-tason 
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
kaupunkipolitiikkojen koordinoimiseksi 
epävirallisten ministerikokousten kautta 
siten, että neuvoston kulloisetkin 
puheenjohtajavaltiot koordinoivat 
kokouksia ja komissio osallistuu niihin 
aktiivisesti; katsoo, että 
paikallishallinnoille olisi tiedotettava 
paremmin ja että niiden olisi 
osallistuttava tiiviimmin 
hallitustenväliseen toimintaan;

1. panee merkille, että Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelma käsittää 
toisaalta EU-politiikkojen ja erityisesti 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuden 
ja toisaalta hallitustenväliset EU-tason 
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
kaupunkipolitiikkojen koordinoimiseksi; 
suosittaa tehokkaampaa koordinointia 
näiden kahden tason välille sekä 
paikallishallintojen tiiviimpää 
osallisuutta;

Or. it

Tarkistus 20
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelma käsittää 
toisaalta EU-politiikkojen ja erityisesti 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuden 
ja toisaalta hallitustenväliset EU-tason 
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
kaupunkipolitiikkojen koordinoimiseksi 
epävirallisten ministerikokousten kautta 
siten, että neuvoston kulloisetkin 
puheenjohtajavaltiot koordinoivat 

1. panee merkille, että Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelma käsittää 
toisaalta EU-politiikkojen ja erityisesti 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuden 
ja toisaalta hallitustenväliset EU-tason
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
kaupunkipolitiikkojen koordinoimiseksi 
epävirallisten ministerikokousten kautta 
siten, että neuvoston kulloisetkin 
puheenjohtajavaltiot koordinoivat 
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kokouksia ja komissio osallistuu niihin 
aktiivisesti; katsoo, että 
paikallishallinnoille olisi tiedotettava 
paremmin ja että niiden olisi osallistuttava 
tiiviimmin hallitustenväliseen toimintaan;

kokouksia ja komissio osallistuu niihin 
aktiivisesti; katsoo, että 
paikallishallinnoille olisi tiedotettava 
paremmin ja että niiden olisi osallistuttava 
tiiviimmin hallitustenväliseen toimintaan; 
korostaa, että hallintovirkamiesten 
päätöksiä ja toimia on koordinoitava 
paremmin sekä yhteisön tasolla että 
kansallisella tasolla;

Or. fr

Tarkistus 21
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelma käsittää 
toisaalta EU-politiikkojen ja erityisesti 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuden 
ja toisaalta hallitustenväliset EU-tason 
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
kaupunkipolitiikkojen koordinoimiseksi 
epävirallisten ministerikokousten kautta 
siten, että neuvoston kulloisetkin 
puheenjohtajavaltiot koordinoivat 
kokouksia ja komissio osallistuu niihin 
aktiivisesti; katsoo, että 
paikallishallinnoille olisi tiedotettava 
paremmin ja että niiden olisi osallistuttava 
tiiviimmin hallitustenväliseen toimintaan;

1. panee merkille, että Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelma käsittää 
toisaalta EU-politiikkojen ja erityisesti 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuden 
ja toisaalta hallitustenväliset EU-tason 
toimenpiteet jäsenvaltioiden 
kaupunkipolitiikkojen koordinoimiseksi 
epävirallisten ministerikokousten kautta 
siten, että neuvoston kulloisetkin 
puheenjohtajavaltiot koordinoivat 
kokouksia ja komissio osallistuu niihin 
aktiivisesti; katsoo, että 
paikallishallinnoille olisi tiedotettava 
paremmin ja että niiden olisi osallistuttava 
tiiviimmin hallitustenväliseen toimintaan;

(Lisätään seuraava alaotsikko ennen tätä 
kohtaa:
Kaupunkiulottuvuuden puitteet)

Or. en

Tarkistus 22
Oldřich Vlasák
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. panee merkille Toledon julistuksen ja 
kaupunkialueiden elvyttämistä koskevan 
Toledon viiteasiakirjan; on samaa mieltä 
siitä, että tarvitaan enemmän jatkuvuutta 
ja koordinaatiota edettäessä kohti yhteistä 
toimintaohjelmaa tai "Euroopan 
kaupunkien toimintaohjelmaa";
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
ministerit korostivat tarvetta yhteistyön ja 
koordinaation lisäämiseen Euroopan 
parlamentin kanssa sekä tavoitetta 
vahvistaa koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuutta ja edistää kestävää 
kaupunkikehitystä ja yhdennettyjä 
lähestymistapoja vahvistamalla ja 
kehittämällä välineitä Leipzigin 
peruskirjan täytäntöönpanemiseksi 
kaikilla tasoilla; onnittelee jäsenvaltioita 
ja komissiota niiden ponnistuksista jatkaa 
Marseillen prosessia ja panna täytäntöön 
viitekehys Euroopan kestäville 
kaupungeille; seuraa kiinnostuneena 
viitekehyksen testivaiheen käynnistymistä; 
pitää kuitenkin valitettavana, että 
kaupungit eivät osallistu riittävästi näihin 
prosesseihin; pyytää siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan paremmin 
tätä prosessia koskevan tiedon kulkemisen 
kaupungeille, jotka eivät osallistu siihen, 
ja tiedottamaan parlamentille tulevasta 
kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 23
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että sen lisäksi, että EU:n 
koheesiopolitiikan aloitteilla tuetaan 
merkittävästi kaupunkialueiden kehitystä, 
myös monet muut EU-politiikat ja 
-ohjelmat vaikuttavat voimakkaasti 
kaupunkikehitykseen; korostaa, että 
politiikkojen alueellinen vaikutus on 
ymmärrettävä paremmin, ja kehottaa 
vahvistamaan kaupunkien 
toimintaohjelman osuutta EU-politiikoissa; 
kehottaa jälleen komissiota tekemään 
alueellisen vaikutustenarvioinnin 
alakohtaisista politiikoista ja laajentamaan 
nykyisiä vaikutustenarviointimekanismeja;

2. korostaa, että sen lisäksi, että EU:n 
koheesiopolitiikan aloitteilla tuetaan 
merkittävästi kaupunkialueiden kehitystä, 
myös monet muut EU-politiikat 
(esimerkiksi ympäristö, liikenne ja 
energia) ja -ohjelmat vaikuttavat 
voimakkaasti kaupunkikehitykseen; 
korostaa, että politiikkojen alueellinen 
vaikutus on ymmärrettävä paremmin, ja 
kehottaa vahvistamaan kaupunkien 
toimintaohjelman osuutta EU-politiikoissa; 
kehottaa jälleen komissiota tekemään 
alueellisen vaikutustenarvioinnin 
alakohtaisista politiikoista ja laajentamaan 
nykyisiä vaikutustenarviointimekanismeja; 
suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 
viidennessä kertomuksessa taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta esitettyihin 
ajatuksiin ja ESPON-ohjelmassa tehtyyn 
työhön;

Or. en

Tarkistus 24
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti komission 
kantaan tulevasta yhteisestä 
strategiakehyksestä, jolla voitaisiin lisätä 
synergiaa rahastojen välillä, jotta 
voitaisiin erityisesti käsitellä paremmin 
kaupunkialueiden ja maaseutu- ja 
esikaupunkialueiden välisiä yhteyksiä; 
korostaa koheesiopolitiikan yhdennetyn ja 
laaja-alaisen lähestymistavan 
eurooppalaista lisäarvoa ja kannustaa 
luomaan sen osalta enemmän synergiaa 
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energia-, ympäristö- ja liikennepolitiikan 
kanssa, sillä ne ovat yhtä asiaankuuluvia 
kaupunki- ja esikaupunkialueilla, joilla 
sitä koskevat haasteet ovat merkittäviä;

Or. fr

Tarkistus 25
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, 
ruuhkat, pilaantuminen, syrjäytyminen), 
jotka vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; ottaa huomioon, 
että niiden osuus EU:n väestöstä on 
73 prosenttia ja että ne käyttävät 
70 prosenttia unionin energiasta; panee 
merkille, että tämä taloudellinen 
houkuttelevuus ei riitä takaamaan 
kestävää ja tasapainoista kehitystä 
alueella ja että on kiinnitettävä enemmän 
huomiota sisäisen koheesion yleiseen 
tavoitteeseen ja sen tuomiin haasteisiin 
(muun muassa kaupungin leviäminen, 
ruuhkat, köyhyys ja sosiaalinen
syrjäytyminen, energiaköyhyys, kaavoitus, 
asuntokriisi, alueellinen eriytyminen, 
saasteet ja ilmastonmuutos); katsoo, että 
siksi yhteinen sitoutuminen EU:n 
kaupunkialueisiin on selkeästi perusteltua;

Or. fr

Tarkistus 26
Nuno Teixeira
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että
kaupunkialueet ovat pk-yritysten läsnäolon 
avustamina suuria innovoinnin, tiedon ja 
kulttuurin keskittymiä, minkä vuoksi ne 
tukevat huomattavasti Euroopan 
talouskasvua; katsoo, että toisaalta ne myös 
kantavat taloudellisen tuotannon paineet 
(muun muassa kaupunkirakenteen 
hajautuminen, ruuhkat, pilaantuminen, 
syrjäytyminen), jotka vaarantavat niiden 
aseman kasvun moottoreina; katsoo, että 
siksi yhteinen sitoutuminen EU:n 
kaupunkialueisiin on selkeästi perusteltua, 
jotta voitaisiin vähentää kasvun ja 
kehityksen monialaisia vaikutuksia ja 
luoda samanaikaisesti taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä 
kaupunkeja;

Or. pt

Tarkistus 27
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua, missä yhteydessä 
on otettava huomioon, että ainoastaan 
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tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

laadukkaita palveluja tarjoavat ja hyvillä 
infrastruktuureilla varustetut kaupungit 
onnistuvat houkuttelemaan ja edistämään 
suurta lisäarvoa tuottavia tulevaisuuden 
toimintoja; katsoo, että toisaalta ne myös 
kantavat taloudellisen tuotannon paineet 
(muun muassa kaupunkirakenteen 
hajautuminen, ruuhkat, pilaantuminen, 
syrjäytyminen), jotka vaarantavat niiden 
aseman kasvun moottoreina; katsoo, että 
siksi yhteinen sitoutuminen EU:n 
kaupunkialueisiin on selkeästi perusteltua;

Or. pt

Tarkistus 28
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, 
keskittyminen, ruuhkat, pilaantuminen,
korkea työttömyys, rikollisuus, 
siirtolaisuus, sosiaalinen syrjäytyminen, 
yhteiskunnan kahtiajakautuminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

(Lisätään seuraava alaotsikko ennen tätä 
kohtaa:
Paikalliset tarpeet ja/vs. EU:n ensisijaiset
tavoitteet)
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Or. en

Tarkistus 29
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen) ja että niille ovat ominaisia 
suuret yhteiskunnalliset erot (muun 
muassa työttömyys, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

Or. fr

Tarkistus 30
Kerstin Westphal

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
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toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; korostaa, että 
kaupunkialueiden taloudellisen 
kehityksen lisäksi myös niiden 
yhteiskunnallisella ja ekologisella 
kehityksellä on suuri vaikutus 
ympäröiviin alueisiin; katsoo, että siksi 
yhteinen sitoutuminen EU:n 
kaupunkialueisiin on selkeästi perusteltua;

Or. en

Tarkistus 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua, ja tarvitaan varojen 
myöntämistä maaseudun ja kaupunkien 
välisen yhtenäisyyden varmistamiseksi, 
alueyhteistyön vahvistamiseksi sekä 
hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia 
seuraavan yhtenäisen valvonta- ja 
arviointijärjestelmän toteuttamiseksi, jotta 
varmistetaan, että resurssit hyödynnetään 
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mahdollisimman tehokkaalla tavalla;

Or. ro

Tarkistus 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös,
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua;

3. korostaa, että EU-politiikkojen 
käytännön toteutus tapahtuu suuressa 
määrin kaupunkialueilla; korostaa myös, 
että EU:n BKT:stä noin 80 prosenttia 
muodostuu kaupunkialueilla ja että 
kaupunkialueet tukevat huomattavasti 
Euroopan talouskasvua; katsoo, että 
toisaalta ne myös kantavat taloudellisen 
tuotannon paineet (muun muassa 
kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkat, 
pilaantuminen, syrjäytyminen), jotka 
vaarantavat niiden aseman kasvun 
moottoreina; katsoo, että siksi yhteinen 
sitoutuminen EU:n kaupunkialueisiin on 
selkeästi perusteltua; on sitä mieltä, että 
kaupunkien kehittämisstrategian täytyy 
seurata kestävien, älykkäiden ja 
sisällyttävien investointien kehittymistä 
sekä kaupunkien roolin vahvistamiseksi 
EU 2020 -strategian puitteissa että niiden 
roolin lujittamiseksi kasvutekijänä;

Or. ro

Tarkistus 33
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että kaupunkialueiden EU:n 
taloudelliselle kasvulle antaman panoksen 
maksimointi ja samalla niiden 
säilyttäminen tai kehittäminen "hyvänä 
paikkana elää" on EU:n, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason hallintojen 
yhteinen tavoite; korostaa, että vaikka se 
on laajalti yhteinen tavoite, konkreettiset 
toimenpiteet sen saavuttamiseksi voivat 
vaihdella paikan mukaan; panee merkille, 
että 1900-luvun jälkipuoliskon 
historiallisen kehityksen takia joidenkin 
alueiden ja kaupunkien on yleisesti 
sovellettava laajempaa ensisijaisten 
tavoitteiden valikoimaa, mukaan luettuna 
lähentyminen, ja katsoo siksi, että on 
taattava riittävä joustavuus, jotta tietyt 
kaupunkialueet voivat löytää omiin 
tarpeisiinsa, makro- ja 
mikroympäristöönsä ja kehityksen 
tasoonsa parhaiten sopivat ratkaisut;

Or. en

Tarkistus 34
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kannattaa komission esitystä 
paikalliskehityksen (local development 
approach) aseman vahvistamisesta 
koheesiopolitiikassa; katsoo, että tämä 
edellyttää Leader-tyyppisten 
paikallistason toimintaryhmien 
rahoittamista rakennerahastovaroin 
(EAKR ja ESR); kehottaa komissiota 
arvioimaan kaupunki-Leaderien asemaa 
erityisesti kaupunkien sosiaalisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;
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Or. fi

Tarkistus 35
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan 
täysin hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan 
monipuolistamiseen, ja toiseksi autetaan 
kaupunkialueita nykyaikaistumaan 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 
suhteen älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin;

4. katsoo, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudella täytetään monia 
tehtäviä:

1) edistetään kaupunkeja 
monikeskuksiseen malliin perustuvan 
aluekehityksen moottorina ja 
pääasiallisina toimijoina 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, mikä 
saadaan aikaan mukautettujen ja 
nykyaikaisten talous-, yhteiskunta- ja 
ympäristöinfrastruktuurien verkon avulla 
esimerkiksi ottamalla teollisuusjoutomaa 
uudenlaiseen käyttöön ja soveltamalla 
tässä kaikessa lähestymistapaa, jolla 
edistetään kaupunkien välistä 
yhteisvastuuta eikä kilpailua;
2) edistetään sisäistä koheesiota ja 
sosiaalista monimuotoisuutta 
kaupunkialueilla, jotta voidaan edistää 
heikommassa asemassa olevia 
asuinalueita erityisesti asukkaiden 
elinympäristön osalta; katsoo, että tämä 
edellyttää kunnianhimoista 
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kaupunkialueiden kaavoituspolitiikkaa, 
joka perustuu asukkaiden, 
asiantuntijoiden ja paikallisedustajien 
kannalta avoimeen ja osallistavaan 
toimintamalliin, jotta voidaan edistää 
liikkuvuutta ja julkisten palvelujen 
saatavuutta ja jotta voidaan lisätä yleisten 
tilojen, kaupungin kulttuurimaisemien ja 
ekologisten alueiden sekä inhimillisen ja 
toimivan rakennusarkkitehtuurin arvoa ja 
kunnostaa uutta ja vanhaa asuntokantaa 
vastaamaan ympäristöön ja 
energiatehokkuuteen liittyviä 
vaatimuksia; 
3) kannustetaan luomaan ja 
elävöittämään kaupunkialueiden 
verkostoja EU:n tasolla ja kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

Or. fr

Tarkistus 36
Salvatore Caronna

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin; 

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kolmitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta Euroopan talouskasvuun 
ja taloudellisen perustan 
monipuolistamiseen sekä kestävään 
energiantuotantoon ja 
ympäristönsuojeluun etenkin 
kaupunkikeskusten alueen laadun 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi 
kaupunkien halki virtaavia jokia 
pilaamatta; toiseksi autetaan 
kaupunkialueita nykyaikaistumaan 
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taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 
suhteen älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin; ja 
kolmanneksi kunnostetaan 
kaupunkialueita palauttamalla käyttöön 
teollisuustontteja ja saastuneita maa-
alueita; 

Or. it

Tarkistus 37
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin;

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa, jonka 
suuntaviivana on älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun tähtäävä 
strateginen käsite, keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin;

Or. en

Tarkistus 38
Nuno Teixeira
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin;

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin
unohtamatta kuitenkaan kaupunki- ja 
maaseutualueiden välisiä yhteyksiä, jotta 
Eurooppa 2020 -strategiassa mainittua 
osallistavaa kehitystä voidaan tehostaa;

Or. pt

Tarkistus 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 

4. suosittaa, että koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudessa keskitytään 
kaksitahoiseen tavoitteeseen – ensiksi 
autetaan kaupunkialueita kehittämään 
fyysistä infrastruktuuriaan kasvun 
ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan täysin 
hyödyntää niiden mahdollista 
myötävaikutusta talouskasvuun ja 
taloudellisen perustan monipuolistamiseen, 
ja toiseksi autetaan kaupunkialueita 
nykyaikaistumaan taloudellisesti, 
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sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin;

sosiaalisesti ja ympäristön suhteen 
älykkäillä edistynyttä teknologiaa 
hyödyntävillä investoinneilla 
infrastruktuuriin ja palveluihin tiiviissä 
riippuvuussuhteessa alueellisten 
erikoispiirteiden kanssa;

Or. ro

Tarkistus 40
Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että juuri kaupungit voivat 
edesauttaa ilmastonmuutoksen torjumista 
huomattavasti esimerkiksi älykkäillä 
julkisen liikenteen järjestelmillä, 
parantamalla rakennusten 
energiatehokkuutta, kestävällä 
kaupunginosasuunnittelulla, jossa 
työmatkat ja etäisyydet kaupungin 
palveluihin ovat mahdollisimman lyhyitä, 
ja monella muulla tavalla. Näitä 
mahdollisuuksia on tulevaisuudessa 
edistettävä koheesiopolitiikalla entistä 
vahvemmin;

Or. de

Tarkistus 41
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa suurta potentiaalia, jota 
infrastruktuuri-investointien
nykyaikaistaminen älykkäiden 

5. korostaa kestävän kehityksen alan
suurta potentiaalia, jota infrastruktuurien
nykyaikaistaminen tarjoaa edellyttäen, että 



PE462.880v01-00 28/62 AM\864907FI.doc

FI

teknologioiden kautta tarjoaa, ja katsoo, 
että näin ratkaistaisiin sitkeät ongelmat 
älykkäämmän kaupunkikehityksen 
avulla; uskoo, että tällaiset investoinnit 
tieto- ja viestintätekniseen 
infrastruktuuriin voidaan nähdä 
talouskasvun ja innovointiperusteisen 
taloudellisen toiminnan selkeänä 
edistäjänä ja tapana saattaa yhteen julkiset 
ja yksityiset investoinnit, joilla voidaan 
pyrkiä luomaan uusia yrityksiä, 
työpaikkoja ja kasvua, ja siten näiden 
investointien olisi oltava etusijalla 
Euroopassa;

ne ovat kestäviä, tehokkaita ja kaikkien 
saatavilla nykyaikaisten älykkäiden 
teknologioiden kautta, ja korostaa 
investointeja ympäristö- ja 
energiainfrastruktuureihin (erityisesti 
edistämällä uusiutuvia energialähteitä), 
kaupunkiliikenteeseen, kaupunkialueiden 
elvyttämiseen ja pk-yritysten tukeen ja 
ympäristön kannalta kestäviin 
innovaatioihin (esimerkiksi aurinko- ja 
valokennoenergiaan), joilla ratkaistaisiin 
sitkeät ongelmat ja voitaisiin edistää 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja saavuttaa 
EU 2020 -strategian tavoitteet; uskoo, että 
tällaiset investoinnit voidaan nähdä 
alueiden kestävän kehityksen selkeänä 
edistäjänä ja että lisäksi niillä edistetään 
mahdollisuuksia rakennerahastojen 
yhteisrahoitukseen, erityisohjelmien 
(esimerkiksi "älykäs energiahuolto 
Euroopassa") tukeen ja tekniseen tukeen; 
katsoo, että niiden merkitys huomioon 
ottaen näihin hankkeisiin olisi 
sovellettava asukkaiden neuvoa-antavaa 
ja osallistavaa toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 42
Salvatore Caronna

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa suurta potentiaalia, jota 
infrastruktuuri-investointien 
nykyaikaistaminen älykkäiden 
teknologioiden kautta tarjoaa, ja katsoo, 
että näin ratkaistaisiin sitkeät ongelmat 
älykkäämmän kaupunkikehityksen avulla; 
uskoo, että tällaiset investoinnit tieto- ja 
viestintätekniseen infrastruktuuriin voidaan 
nähdä talouskasvun ja 
innovointiperusteisen taloudellisen 

5. korostaa suurta potentiaalia, jota 
infrastruktuuri-investointien 
nykyaikaistaminen älykkäiden 
teknologioiden kautta tarjoaa, ja katsoo, 
että näin ratkaistaisiin sitkeät ongelmat 
älykkäämmän kaupunkikehityksen avulla; 
uskoo, että tällaiset investoinnit tieto- ja 
viestintätekniseen infrastruktuuriin voidaan 
nähdä talouskasvun ja 
innovointiperusteisen taloudellisen 
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toiminnan selkeänä edistäjänä ja tapana 
saattaa yhteen julkiset ja yksityiset 
investoinnit, joilla voidaan pyrkiä luomaan 
uusia yrityksiä, työpaikkoja ja kasvua, ja 
siten näiden investointien olisi oltava 
etusijalla Euroopassa; 

toiminnan selkeänä edistäjänä ja tapana 
saattaa yhteen julkiset ja yksityiset 
investoinnit, joilla voidaan pyrkiä luomaan 
uusia yrityksiä, kestäviä työpaikkoja ja 
älykästä kasvua, joka noudattaa 
Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti 
älykkäisiin kaupunkeihin liittyvän 
innovaatiokumppanuuden tavoitteita;

Or. it

Tarkistus 43
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa suurta potentiaalia, jota 
infrastruktuuri-investointien 
nykyaikaistaminen älykkäiden 
teknologioiden kautta tarjoaa, ja katsoo, 
että näin ratkaistaisiin sitkeät ongelmat 
älykkäämmän kaupunkikehityksen avulla; 
uskoo, että tällaiset investoinnit tieto- ja 
viestintätekniseen infrastruktuuriin voidaan 
nähdä talouskasvun ja 
innovointiperusteisen taloudellisen 
toiminnan selkeänä edistäjänä ja tapana 
saattaa yhteen julkiset ja yksityiset 
investoinnit, joilla voidaan pyrkiä luomaan 
uusia yrityksiä, työpaikkoja ja kasvua, ja 
siten näiden investointien olisi oltava 
etusijalla Euroopassa;

5. korostaa suurta potentiaalia, jota 
infrastruktuuri-investointien 
nykyaikaistaminen älykkäiden 
teknologioiden kautta tarjoaa, ja katsoo, 
että näin ratkaistaisiin sitkeät ongelmat 
kaupunkien hallinnossa, energiassa, 
veden toimituksen ja käytön 
hallinnoinnissa, liikenteessä, matkailussa, 
asumisessa, koulutuksessa, sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, yleisessä 
turvallisuudessa jne. älykkäämmän 
kaupunkikehityksen avulla; uskoo, että 
tällaiset investoinnit tieto- ja 
viestintätekniseen infrastruktuuriin voidaan 
nähdä talouskasvun ja 
innovointiperusteisen taloudellisen 
toiminnan selkeänä edistäjänä ja tapana 
saattaa yhteen julkiset ja yksityiset 
investoinnit, joilla voidaan pyrkiä luomaan 
uusia yrityksiä, työpaikkoja ja kasvua, ja 
siten näiden investointien olisi oltava 
etusijalla Euroopassa;

Or. en
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Tarkistus 44
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa koheesiopolitiikan 
merkitystä kaupunkialueen 
yhteiskunnallisen innovaation 
edistämisessä ja erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevilla alueilla, 
jotta voidaan edistää sisäistä koheesiota ja 
inhimillistä pääomaa kattavan ja 
osallistavan toiminnan avulla sekä 
koulutuksen alalla (erityisesti nuorten 
puolesta) että mikroluoton saannissa 
sosiaalisen ja solidaarisen talouden 
edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 45
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toistaa näkemyksensä siitä, että 
Lissabonin strategian suurin heikkous oli 
asianmukaisesti toimivan monitasoisen 
hallinnon puute ja paikallis- ja 
alueviranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan riittämätön 
osallistuminen strategian suunnittelu-, 
täytäntöönpano-, viestintä- ja 
arviointivaiheisiin; korostaa, että 
EU 2020 -strategian hallintojärjestelmää 
on parannettava ottamalla sidosryhmät 
enemmän mukaan kaikissa vaiheissa;
(Lisätään seuraava alaotsikko ennen tätä 
kohtaa:
Monitasoista hallintoa ja kumppanuutta 
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koskeva periaate)

Or. en

Tarkistus 46
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat 
tärkeiden kaupunkialueiden poliittiset 
johtajat ja paikallis- ja alueviranomaisten 
liitot virallisesti mukaan 
koheesiopoliittisen päätöksenteon kaikkiin 
vaiheisiin (strateginen suunnittelu ja 
suunniteltujen kansallisten strategisten 
kehityssopimusten määrittely ja neuvottelu 
niistä);

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat kaikkien
kaupunkialueiden paikallis- ja alue-
edustajat, paikallis- ja alueviranomaisten 
liitot ja kansalaisyhteiskunnan toimijat
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
kehitystä ja investointia koskevien 
kumppanuussopimusten määrittely ja 
neuvottelu niistä);

Or. fr

Tarkistus 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä);

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä); kehottaa 
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paikallisviranomaisia laatimaan 
konkreettisia toimintasuunnitelmia 
erityisille kehitysstrategioilleen; pitää 
kaupunginjohtajien energia- ja
ilmastosopimusta myönteisenä ja korostaa 
käytettävissä olevien varojen tärkeyttä 
sellaisten toimintasuunnitelmien 
toteuttamisessa, jotka edistävät paikallisen 
uusiutuvan energian potentiaalin 
hyödyntämistä;

Or. ro

Tarkistus 48
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä);

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä); pyytää 
komissiota luomaan kannustimia 
koulutuksen järjestämiseksi alue- ja 
paikallishallinnon jäsenille, jotta heille 
voidaan tiedottaa kaupunkipolitiikan 
ohjelmista ja jotta jäsenvaltioita voidaan 
motivoida sitoutumaan paremmin 
kaupunkiulottuvuuden kestävään 
kehitykseen;

Or. pt

Tarkistus 49
Oldřich Vlasák
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä);

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä); katsoo, että 
se on ainoa tapa käsitellä paikallisia 
tarpeita ja estää samalla strategisten 
tavoitteiden ja ratkaisujen 
hajaantuminen;

Or. en

Tarkistus 50
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä);

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä); katsoo, että 
hyvä perusta tällaiselle mukaan
ottamiselle olisi kullekin jäsenvaltiolle 
laadittu alueellinen sopimus;

Or. nl
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Tarkistus 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä);

6. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot siihen, että ne ottavat tärkeiden 
kaupunkialueiden poliittiset johtajat ja 
paikallis- ja alueviranomaisten liitot 
virallisesti mukaan koheesiopoliittisen 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin 
(strateginen suunnittelu ja suunniteltujen 
kansallisten strategisten kehityssopimusten 
määrittely ja neuvottelu niistä) esimerkiksi
luomalla uudentyyppisiä kumppanuuksia;

Or. ro

Tarkistus 52
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että paikallisten 
toimintasuunnitelmien ja 
alueellisten/kansallisten yleisohjelmien 
välistä yhteyttä olisi vahvistettava ja että 
paikallisyhteisöjen paikallisia 
kehitysmalleja, joissa on mukana 
paikallisia tukiryhmiä ja paikallisia 
toimintasuunnitelmia, olisi tuettava;

Or. en

Tarkistus 53
Rosa Estaràs Ferragut
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään 
kehityspolitiikkojen lohkoutuminen ja 
pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
eristyneitä osia alueidensa sisällä ja että
siksi niiden kehitys on kytkettävä tiiviisti 
niitä ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin 
tai maaseutualueisiin; muistuttaa tältä 
osin, että sisäisten synergioiden 
toteutuminen ei ole aina taattua;

Or. es

Tarkistus 54
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin, jotta kaupungin 
leviämistä voidaan hillitä ja puuttua 
väestöön, liikkuvuuteen, asumiseen ja 
yleishyödyllisten palvelujen saatavuuteen 
liittyviin haasteisiin; kannustaa siksi 
laatimaan todellisia kaupungin ja 
maaseudun strategioita;
katsoo, että monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen; 
suosittelee siksi luomaan enemmän 
synergiaa sekä rahastojen välille että 
niiden hoidosta vastaavien hallinnollisten 
yksikköjen välille erityisesti yhdennetyn 
kaupunkikehityksen strategioiden 
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puitteissa; kannustaa tässä yhteydessä 
myöntämään yleisiä tukia kaupungeille, 
taajamille ja alueille;

Or. fr

Tarkistus 55
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti 
esikaupunkialueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

Or. en

Tarkistus 56
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; pyytää lisäselvitystä 
tietyistä tilanteista, kuten tilanteesta 
suurkaupunkialueilla, kaupunkialueilla 
ja taajamissa, joissa toiminnot liittyvät 
kiinteästi toisiinsa; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
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kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

Or. nl

Tarkistus 57
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen; katsoo 
näin ollen, että Euroopan kaupunkien ja 
niitä ympäröivien maaseutualueiden 
kehittäminen edellyttää tärkeiden toimien 
määrällistä ja laadullista täytäntöönpanoa 
niillä neljällä politiikan alalla, joilla on 
erityinen vaikutus kaupunkien ja niitä 
ympäröivien maaseutualueiden 
laadukkaan kasvun kannalta ja joita ovat 
taloudellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistämispolitiikat, taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävä 
politiikka, Euroopan laajuisiin verkkoihin 
liittämistä koskevat politiikat ja kestävää 
kehitystä ja elämänlaatua edistävät 
politiikat;

Or. pt

Tarkistus 58
Nuno Teixeira
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen; pyytää 
komissiota ja erityisesti jäsenvaltioita 
lisäämään yhteydenpitoa ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa kaupunki- ja 
maaseutualueiden useiden eri toimijoiden 
välillä;

Or. pt

Tarkistus 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen; kehottaa 
komissiota pyytämään jäsenvaltioita 
analysoimaan avoimesti kaupunki–
maaseutu-ulottuvuutta 
suunnitteluasiakirjoissa ja myöntämään 
rahoitustukea hyvien maaseudun ja 
kaupunkien välisten yhteyksien 
takaamiseksi;
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Or. ro

Tarkistus 60
Salvatore Caronna

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

7. korostaa, että kaupunkialueet eivät ole 
saaria alueidensa sisällä ja että siksi niiden 
kehitys on kytkettävä tiiviisti niitä 
ympäröiviin toiminnallisiin alueisiin tai 
maaseutualueisiin; katsoo, että 
monitasoinen hallinto, aluesuunnittelu ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimmat 
välineet, joilla estetään kehityspolitiikkojen 
lohkoutuminen ja pirstoutuminen;

Or. it

Tarkistus 61
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa myönteistä asemaa, joka 
rajatylittävällä yhteistyöllä, 
kansainvälisellä yhteistyöllä ja Urbact-
aloitteella on kaupunkien 
verkottumisessa, parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisessa ja innovatiivisten 
ratkaisujen tuottamisessa; katsoo, että 
tuetut verkostot olisi yhdistettävä 
todellisiin kehityshankkeisiin, ja kehottaa 
komissiota edistämään foorumeita, jotka 
mahdollistavat kokeellisen 
lähestymistavan kaupunkialueiden 
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elvyttämiseen ja kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. "kaupunkien uudistamisen" ja 
"valtavirtaistamisen" menettely voi 
synnyttää uusia "kaupunkiliittoja", mikä 
saattaisi yhteen kaikki "kaupungin 
rakentamisen" menettelyyn sisältyvät 
osapuolet; liitto perustuisi konsensukseen 
ja olisi uusien hallintomuotojen 
oikeuttama, jossa sosiaalisilla ja 
kansalaisten verkostoilla olisi tärkeä rooli, 
ja yhteisenä tavoitteena olisi "olemassa 
olevan kaupungin" 
uudelleenarvottaminen, elvyttäminen ja 
jopa uudelleenkeksiminen optimoimalla 
siten historian myötä muodostunut 
henkinen, sosiaalinen, materiaalinen, 
kulttuurillinen ja taloudellinen pääoma ja 
hyödyntämällä näitä elementtejä 
tehokkaiden, innovatiivisten, älykkäiden, 
kestävämpien ja sosiaalisesti paremmin 
integroituneiden kaupunkien 
rakentamisessa;

Or. ro

Tarkistus 63
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa edistämään kokeiluja uuden 
toiminnallisen ja joustavan alueellisen 
lähestymistavan kehittämiseksi sellaisen 
kaupunkiulottuvuuden (asuinalueet, 
kaupungit, taajamat, rajatylittävät alueet) 
luomiseksi, joka voisi olla asiaankuuluva 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston 
puitteissa, joissa yleisellä alueellisella 
strategialla täydennettäisiin väestönosien 
mukaan eriytettyä lähestymistapaa;

Or. fr

Tarkistus 64
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat tehokkaimpia 
välineitä, joiden avulla voidaan estää 
kehityspolitiikan alakohtaistaminen ja 
pirstoutuminen;

Or. es

Tarkistus 65
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. toistaa kehotuksensa komissiolle 
luoda "Erasmus-vaihto-ohjelma 
paikallisille ja alueellisille vaaleilla 
valituille edustajille" hyvien käytäntöjen 
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siirron edistämiseksi strategisessa 
paikallis- ja kaupunkikehityksessä;

Or. en

Tarkistus 66
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. toistaa suosituksen sellaisen EU:n 
kaupunkikehityksen korkean tason 
ryhmän perustamisesta, joka kokoaa 
yhteen jäsenvaltioiden 
kaupunkikehityksen koordinoinnista 
vastaavat valtuutetut asiantuntijat ja 
antaa suosituksia asiaankuuluvista EU:n 
toimista ja aloitteista; panee merkille, että 
kyseisen elimen olisi suoritettava 
tehtävänsä rajoittamatta 
toissijaisuusperiaatteen ja jäsenvaltioiden 
toimivallan soveltamista 
kaupunkikehityksessä;

Or. en

Tarkistus 67
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
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paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;

paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että siksi niiden konkreettiset vastuut olisi 
tunnustettava ja otettava mahdollisesti 
huomioon edelleenvaltuutusta koskeva 
vaihtoehto koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa ja arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 68
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo sen osalta, että 
jäsenvaltioiden on taattava riittävät 
talousarviovarat; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;

Or. fr

Tarkistus 69
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
osallistua tiiviisti toimintaohjelmien 
laatimiseen ja että koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa ja arvioinnissa on 
käytettävä laajasti vaihtoehtoa, jossa 
vastuuta siirretään alemmille tasoille;

Or. de

Tarkistus 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille; korostaa, että
paikallisviranomaisten täytyy ensisijaisesti 
varmistaa kansalaisten hyvinvointi ja 
elämänlaatu sekä heidän ja kaikkien alan 
osapuolten sisällyttäminen paikallisiin 
kehitysstrategioihin;
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Or. ro

Tarkistus 71
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;

8. painottaa, että paikallisesti valituilla 
luottamushenkilöillä on suora poliittinen 
vastuuvelvollisuus strategisesta 
päätöksenteosta ja julkisten varojen 
investoinneista; katsoo, että siksi 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
paikallisten luottamuselinten on pakko 
osallistua strategiseen päätöksentekoon ja 
että koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
ja arvioinnissa on käytettävä laajasti 
vaihtoehtoa, jossa vastuuta siirretään 
alemmille tasoille;
(Lisätään seuraava alaotsikko ennen tätä 
kohtaa:
Uudelleenvaltuuttaminen)

Or. en

Tarkistus 72
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että urbaanin näkökulman 
ansiosta pystytään tarttumaan 
täsmällisesti ja viipymättä ympäristön 
laatuun ja kestävään kehitykseen, 
aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan, 
köyhyyden torjumiseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviin ongelmiin;
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Or. it

Tarkistus 73
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suosittaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuuden 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla 
käytetään yhtä seuraavista 
vaihtoehdoista: erityisten 
kaupunkialueiden hallinnoimat itsenäiset 
toimintaohjelmat, tietyn jäsenvaltion 
kaupunkialueet kattavat yhteiset 
toimintaohjelmat, yleiskattavat tuet tai 
kaupunkitoimenpiteiden ja -resurssien 
turvaaminen erityisissä alueellisissa 
toimintaohjelmissa;

9. suosittaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuus 
pannaan täytäntöön kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 74
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suosittaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuuden 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla
käytetään yhtä seuraavista 
vaihtoehdoista: erityisten 
kaupunkialueiden hallinnoimat itsenäiset 
toimintaohjelmat, tietyn jäsenvaltion 
kaupunkialueet kattavat yhteiset 
toimintaohjelmat, yleiskattavat tuet tai 
kaupunkitoimenpiteiden ja -resurssien 
turvaaminen erityisissä alueellisissa 

9. katsoo, että seuraavalla ohjelmakaudella 
on pantava kaupunkiulottuvuus 
täytäntöön asianmukaisimmalla 
hallinnon tasolla, useimmiten paikallisella 
tai alueiden välisellä tasolla, 
yleiskattavien tukien myöntämisen avulla; 
katsoo, että valmiuksien ja vastuiden 
hajauttaminen on mahdollisuus saada 
aikaan näkyvyyttä ja tehokkuutta;
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toimintaohjelmissa;

Or. fr

Tarkistus 75
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suosittaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuuden 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla 
käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista: 
erityisten kaupunkialueiden hallinnoimat 
itsenäiset toimintaohjelmat, tietyn 
jäsenvaltion kaupunkialueet kattavat 
yhteiset toimintaohjelmat, yleiskattavat 
tuet tai kaupunkitoimenpiteiden ja -
resurssien turvaaminen erityisissä 
alueellisissa toimintaohjelmissa; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suosittaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuuden 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla 
käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista: 
erityisten kaupunkialueiden hallinnoimat 
itsenäiset toimintaohjelmat, tietyn 
jäsenvaltion kaupunkialueet kattavat 
yhteiset toimintaohjelmat, yleiskattavat 
tuet tai kaupunkitoimenpiteiden ja 
-resurssien turvaaminen erityisissä 

9. suosittaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuuden 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla 
käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista: 
erityisten kaupunkialueiden hallinnoimat 
itsenäiset toimintaohjelmat, tietyn 
jäsenvaltion kaupunkialueet kattavat 
yhteiset toimintaohjelmat, yleiskattavat 
tuet tai kaupunkitoimenpiteiden ja 
-resurssien turvaaminen erityisissä 
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alueellisissa toimintaohjelmissa; alueellisissa toimintaohjelmissa; tunnustaa 
tietyille kaupunkialueille tyypillisten 
toimintaohjelmien laatimisen tärkeyden 
tulevaisuudessa, koska ne tukevat näiden 
alueiden kehityspotentiaalia;

Or. ro

Tarkistus 77
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. varoittaa siitä, että koska 
kaupungistumisen laajuus ja valta-asema 
vaihtelevat suuresti ympäri EU:ta, 
erityisesti, jos alue on pääosin maaseutua 
ja vähän kaupungistunut, 
kaupunkitoiminnalle osoitetut resurssit, 
kuten toimintaohjelmien yleinen sisältö ja 
ensisijaiset tavoitteet, on jätettävä 
kyseessä olevan alueen puolesta toimivien 
ohjelman suunnittelijoiden 
harkintavaltaan;

Or. en

Tarkistus 78
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa yhdennetyn 
strategiasuunnittelun periaatteita, koska ne 
voivat auttaa paikallisviranomaisia 
siirtymään nopeammin yksittäisten 
hankkeiden ajattelumallista 
strategisempaan eri alojen väliseen 

10. kannattaa yhdennetyn 
strategiasuunnittelun periaatteita, koska ne 
voivat auttaa paikallisviranomaisia 
siirtymään nopeammin yksittäisten 
hankkeiden ajattelumallista 
strategisempaan eri alojen väliseen 
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ajatusmalliin, jossa käytetään 
samanaikaisesti niiden omaa 
kehityspotentiaalia; pahoittelee 
epämääräistä yhteistä määritelmää, jota 
sovelletaan vain muodollisesti joissakin 
tapauksissa;

ajatusmalliin, jossa käytetään 
samanaikaisesti niiden omaa 
kehityspotentiaalia; korostaa tämän 
alhaalta ylös -lähestymistavan lisäarvoa 
ja innovatiivisia ominaisuuksia erityisesti 
muita heikommassa asemassa olevilla 
alueilla, koska sillä taataan kaikkien 
paikallisten toimijoiden osallistuminen ja 
voidaan siten vastata paremmin alueen 
todellisiin tarpeisiin ja resursseihin; 
pahoittelee epämääräistä yhteistä 
määritelmää, jota sovelletaan vain 
muodollisesti joissakin tapauksissa;

Or. fr

Tarkistus 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa yhdennetyn 
strategiasuunnittelun periaatteita, koska ne 
voivat auttaa paikallisviranomaisia 
siirtymään nopeammin yksittäisten 
hankkeiden ajattelumallista 
strategisempaan eri alojen väliseen 
ajatusmalliin, jossa käytetään 
samanaikaisesti niiden omaa 
kehityspotentiaalia; pahoittelee 
epämääräistä yhteistä määritelmää, jota 
sovelletaan vain muodollisesti joissakin 
tapauksissa;

10. kannattaa yhdennetyn 
strategiasuunnittelun periaatteita, koska ne 
voivat auttaa paikallisviranomaisia 
siirtymään nopeammin yksittäisten 
hankkeiden ajattelumallista 
strategisempaan eri alojen väliseen 
ajatusmalliin, jossa käytetään 
samanaikaisesti niiden omaa 
kehityspotentiaalia; pahoittelee 
epämääräistä yhteistä määritelmää, jota 
sovelletaan vain muodollisesti joissakin 
tapauksissa; kehottaa komissiota 
pyytämään jäsenvaltioita varmistamaan 
tuen hallintokapasiteetin kehittämiseen 
paikallistasolla yhtenäistä strategista 
suunnittelua varten;

Or. ro
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Tarkistus 80
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa yhdennetyn 
strategiasuunnittelun periaatteita, koska ne 
voivat auttaa paikallisviranomaisia 
siirtymään nopeammin yksittäisten 
hankkeiden ajattelumallista 
strategisempaan eri alojen väliseen 
ajatusmalliin, jossa käytetään 
samanaikaisesti niiden omaa 
kehityspotentiaalia; pahoittelee 
epämääräistä yhteistä määritelmää, jota 
sovelletaan vain muodollisesti joissakin 
tapauksissa;

10. kannattaa yhdennetyn 
strategiasuunnittelun periaatteita, koska ne 
voivat auttaa paikallisviranomaisia 
siirtymään nopeammin yksittäisten 
hankkeiden ajattelumallista 
strategisempaan eri alojen väliseen 
ajatusmalliin, jossa käytetään 
samanaikaisesti niiden omaa 
kehityspotentiaalia; pahoittelee 
epämääräistä yhteistä määritelmää, jota 
sovelletaan vain muodollisesti joissakin 
tapauksissa;

(Lisätään seuraava alaotsikko ennen tätä 
kohtaa:
Yhdennetty strategiasuunnittelu)

Or. en

Tarkistus 81
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että kaupunkialueilla on 
olennainen asema makroalueita 
koskevien strategioiden ja toiminnallisten 
maantieteellisten yksikköjen 
täytäntöönpanossa;

Or. fr

Tarkistus 82
Andrea Cozzolino
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Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota laatimaan 
yhteisen "kaupunkialueen" määritelmän 
ja ottamaan siinä huomioon 
jäsenvaltioiden alueelliset erityispiirteet 
sekä harkitsemaan myös mahdollisuutta 
delegoida tällaisten alueiden kansallisen 
luokittelun hyväksyminen jäsenvaltioille;

Or. it

Tarkistus 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota laatimaan 
tutkimuksen, jossa verrataan yksittäisten 
jäsenvaltioiden tähänastisia käytäntöjä tällä 
alalla, ja laatimaan erityiset EU-
suuntaviivat yhdennettyjä 
kaupunkikehityssuunnittelun käytäntöjä 
varten siten, että selkeytetään näiden 
suunnitelmien ja muiden 
suunnitteluasiakirjojen välisiä suhteita sekä 
edistetään tehokasta kumppanuutta; 
kehottaa komissiota tekemään 
yhdennetystä kaupunkisuunnittelusta 
oikeudellisesti sitovaa, jos EU:n varoja 
käytetään hankkeiden yhteisrahoitukseen;

11. kehottaa komissiota laatimaan 
tutkimuksen, jossa verrataan yksittäisten 
jäsenvaltioiden tähänastisia käytäntöjä tällä 
alalla, ja laatimaan erityiset EU-
suuntaviivat yhdennettyjä 
kaupunkikehityssuunnittelun käytäntöjä 
varten siten, että selkeytetään näiden 
suunnitelmien ja muiden 
suunnitteluasiakirjojen välisiä suhteita sekä 
edistetään tehokkaita, juridisesti 
säädeltyjä kumppanuuksia sekä 
rajatylittäviä kaupunkien välisiä 
kumppanuuksia; kehottaa komissiota 
tekemään yhdennetystä 
kaupunkisuunnittelusta oikeudellisesti 
sitovaa, jos EU:n varoja käytetään 
hankkeiden yhteisrahoitukseen; suosittelee, 
että jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset 
käynnistäisivät uusia julkisten ja 
yksityisten välisiä kumppanuuksia ja 
innovatiivisia kaupunki-infrastruktuurin 
kehitysstrategioita, jotka mahdollistaisivat 
investointien houkuttelun ja 
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liiketoimintaympäristön edistämisen; 
suosittelee parempaa paikallis- ja 
aluetason välistä koordinointia, jolla 
mahdollistettaisiin myös kaupunkien ja 
maaseutualueiden sekä pienten, 
keskisuurten ja isojen kaupunkien väliset 
kumppanuudet tasapainoisen 
aluekehityksen takaamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 84
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota laatimaan 
tutkimuksen, jossa verrataan yksittäisten 
jäsenvaltioiden tähänastisia käytäntöjä tällä 
alalla, ja laatimaan erityiset EU-
suuntaviivat yhdennettyjä 
kaupunkikehityssuunnittelun käytäntöjä 
varten siten, että selkeytetään näiden 
suunnitelmien ja muiden 
suunnitteluasiakirjojen välisiä suhteita sekä 
edistetään tehokasta kumppanuutta; 
kehottaa komissiota tekemään 
yhdennetystä kaupunkisuunnittelusta 
oikeudellisesti sitovaa, jos EU:n varoja 
käytetään hankkeiden yhteisrahoitukseen;

11. kehottaa komissiota laatimaan 
tutkimuksen, jossa verrataan yksittäisten 
jäsenvaltioiden tähänastisia käytäntöjä tällä 
alalla, ja laatimaan erityiset EU-
suuntaviivat yhdennettyjä 
kaupunkikehityssuunnittelun käytäntöjä 
varten siten, että selkeytetään näiden 
suunnitelmien ja muiden 
suunnitteluasiakirjojen välisiä suhteita sekä 
edistetään tehokasta kumppanuutta; 
kehottaa komissiota tekemään 
yhdennetystä kaupunkisuunnittelusta 
oikeudellisesti sitovaa, jos EU:n varoja 
käytetään hankkeiden yhteisrahoitukseen; 
kehottaa komissiota samalla lisäämään 
teknistä tukea yhdennetyn 
kehityssuunnittelun, osallistuvan 
päätöksenteon ja strategisen 
kaupunkikehityksen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 85
Karima Delli
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Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että on tärkeää laajentaa 
ja tukea taloudellisesti Urbact-ohjelman 
kaltaisia kaupunkiverkostoja EU:n tasolla 
ja kansallisella ja alueellisella tasolla, 
jotta voidaan jakaa kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä sekä levittää tuloksia 
kansallisella tasolla ja EU:n tasolla ja 
jotta voidaan ottaa huomioon myös 
tiettyjen alueiden kaupunkirakenteen 
erityisominaisuudet; kannustaa 
kaupunkeja osallistumaan alueiden 
välisiin ja rajatylittäviin 
yhteistyöverkostoihin erityisesti 
ympäristön ja riskien ehkäisyn alalla;

Or. fr

Tarkistus 86
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toistaa näkemyksensä, jonka 
mukaan yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien laatiminen 
on tehokasta vain, jos erityisiä 
kaupunkitoimia varten on riittävät 
resurssit, ja suosittelee siksi, että 
saatavilla olevat resurssit kohdennetaan 
konkreettisiin toimiin; ehdottaa 
rakennerahastojen kuluille 
vähimmäistasoa kaupunkialueen 
asukasta ja ohjelmakautta kohti;

Or. en



PE462.880v01-00 54/62 AM\864907FI.doc

FI

Tarkistus 87
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että väistämättömät 
säästötoimenpiteet kaikilla hallinnon 
tasoilla Euroopan unionissa saavat 
aikaan ennennäkemätöntä painetta 
kaikissa julkisten menojen lajeissa, 
mukaan luettuna investoinnit 
taloudelliseen kehitykseen; katsoo, että 
investointien paremman tehokkuuden 
takaamiseksi tarvitaan kaikkien saatavilla 
olevien (EU:n, kansallisten, alueellisten, 
paikallisten, yksityisten) julkisten varojen 
parempaa koordinointia ja niiden 
strategista osoittamista;
(Lisätään seuraava alaotsikko ennen tätä 
kohtaa:
Kattava rahoitussuunnittelu)

Or. en

Tarkistus 88
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. kannattaa tässä suhteessa kattavaa 
paikallistason rahoitussuunnittelua 
yhdennetyn kehityssuunnittelun 
jakamattomana osana ja kehottaa kaikkia 
julkisten varojen käyttäjiä noudattamaan 
tuloksiin suuntautuvan lähestymistavan 
mukaisesti tiukasti "rahaa hankkeisiin 
eikä hankkeita rahan takia" -periaatetta;

Or. en
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Tarkistus 89
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle, jotta nämä 
säännöt eivät aiheuta esteitä yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa;

12. korostaa EAKR- ja ESR-varojen 
ristiinrahoituksen aikaansaamaa yhteisön 
lisäarvoa sosiaalista osallisuutta 
koskevien hankkeiden ja yhdennetyn 
kehityksen paikallisten suunnitelmien ja 
strategioiden joustavuuden alalla; 
kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot näiden varojen 
ristiinrahoitukselle niiden hyödyntämiseen 
rohkaisemiseksi ja jotta nämä säännöt 
eivät aiheuta esteitä näiden suunnitelmien 
ja strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa;

Or. fr

Tarkistus 90
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle, jotta nämä 
säännöt eivät aiheuta esteitä 
yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa;

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en
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Tarkistus 91
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle, jotta nämä 
säännöt eivät aiheuta esteitä yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa;

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle, jotta nämä 
säännöt eivät aiheuta esteitä yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; kiinnittää huomiota 
näiden varojen toisiaan täydentävään 
luonteeseen; huomauttaa, että erityisesti 
sosiaalisesta syrjäytymisestä tai 
ympäristön pilaantumisesta kärsivillä 
kaupunkialueilla ESR-rahoituksella 
voitaisiin tukea kaupunkien, kolmannen 
ja yksityisen sektorin yhteisiä 
syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä 
paikallisia hankkeita;

Or. fi

Tarkistus 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle, jotta nämä 
säännöt eivät aiheuta esteitä yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa;

12. kehottaa komissiota laatimaan 
joustavammat ehdot EAKR- ja ESR-
varojen ristiinrahoitukselle, jotta nämä 
säännöt eivät aiheuta esteitä yhdennettyjen 
kaupunkikehityssuunnitelmien/-
strategioiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; on sitä mieltä, että 
eurooppalaisten rahastojen välisten 
synergioiden hyödyntäminen lisäisi 
huomattavasti rahoitusmahdollisuuksia;
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Or. ro

Tarkistus 93
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toteaa, että Euroopan kaupunkien 
välinen yhteistyö on täysin tavoitteen 3 
(alueellinen yhteistyö) mukaista; katsoo, 
että alueellisen yhteistyön tavoitteen 
kaupunkiulottuvuutta tulisi vahvistaa 
kaudella 2014–2020;

Or. nl

Tarkistus 94
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että kaupunkialueiden 
dynamiikkaa voidaan edistää erilaisten 
EU:n rahoitusvälineiden välisen 
tehokkaan synergian avulla erityisesti 
tutkimuksen ja innovaation osalta;

Or. fr

Tarkistus 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
ympäristönsuojelu yhtenäisen 
kaupunkikehityksen 
suunnitelmiin/strategioihin ottaen 
huomioon kaupunkialueiden suuremman 
saastumisvaaran ja tarpeen tukea kaikkia 
hankkeita, jotka edesauttavat EU 2020 
-tavoitteiden toteuttamista;

Or. ro

Tarkistus 96
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; kehottaa komissiota arvioimaan
näistä välineistä saatua kokemusta ja 
mukauttamaan niitä tarvittaessa, jotta 
niiden kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina;

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava "hankkeita rahan takia"- ja 
"rahaa hankkeisiin" -periaatteiden 
mukaisesti; kehottaa komissiota 
arvioimaan näistä välineistä saatua 
kokemusta ja mukauttamaan niitä 
tarvittaessa, jotta niiden 
kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina;

Or. en

Tarkistus 97
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; kehottaa komissiota arvioimaan 
näistä välineistä saatua kokemusta ja 
mukauttamaan niitä tarvittaessa, jotta 
niiden kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina;

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; korostaa, että on luotava 
muunneltavia rahoitusjärjestelyvälineitä, 
jotka voidaan panna täytäntöön ja 
toteuttaa paljon pienemmillä 
kaupunkialueilla; kehottaa komissiota 
arvioimaan näistä välineistä saatua 
kokemusta ja mukauttamaan niitä 
tarvittaessa, jotta niiden 
kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina;

Or. en

Tarkistus 98
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; kehottaa komissiota arvioimaan 
näistä välineistä saatua kokemusta ja 
mukauttamaan niitä tarvittaessa, jotta 
niiden kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina;

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; kehottaa komissiota arvioimaan 
näistä välineistä saatua kokemusta ja 
mukauttamaan niitä tarvittaessa, jotta 
niiden kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina, jotta niistä voidaan 
tehdä "käyttäjäystävällisempiä", 
käytännöllisempiä, houkuttelevampia ja 
siten tehokkaampia; katsoo, että tämän 
osalta EIP:n rahoitusvälineiden korkoja 
olisi alennettava verrattuna markkinoilta 
saataviin lainoihin;

Or. en
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Tarkistus 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; kehottaa komissiota arvioimaan 
näistä välineistä saatua kokemusta ja 
mukauttamaan niitä tarvittaessa, jotta 
niiden kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina;

13. painottaa, että tämän ohjelmakauden 
aikana käyttöönotettujen uusien 
rahoitusjärjestelyvälineiden rooli on 
lupaava; kehottaa komissiota arvioimaan 
näistä välineistä saatua kokemusta ja 
mukauttamaan niitä tarvittaessa, jotta 
niiden kilpailukykyasemaa parannetaan 
rahoitusmarkkinoilla tavallisiin kaupallisiin 
tuotteisiin verrattuina; ottaa huomioon 
nykyisten rahoitusjärjestelyvälineiden 
käytöstä saadut positiiviset tulokset ja 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
jatkuvasti ja mahdollisimman tehokkaasti 
näiden rahoitusvälineiden tarjoamaa 
potentiaalia;

Or. ro

Tarkistus 100
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. uskoo, että erityisesti Jessica-aloite voi 
vaikuttaa parhaiten silloin, kun se pannaan 
täytäntöön kaupunkien tasolla, ja suhtautuu 
siksi varauksella siihen, että muutamat 
jäsenvaltiot pyrkivät keskittämään sen 
täytäntöönpanon;

14. uskoo, että erityisesti Jessica-aloite voi 
vaikuttaa parhaiten silloin, kun se pannaan 
täytäntöön kaupunkien tasolla, ja suhtautuu 
siksi varauksella siihen, että muutamat 
jäsenvaltiot pyrkivät keskittämään sen 
täytäntöönpanon; korostaa, että 
kaupunkeja on siksi tuettava 
tiedonsaannissa, jotta saadaan luotua 
yhteisvastuuta hallintovälineiden ja 
rahoitusjärjestelyvälineiden osalta 
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erityisesti hallintohenkilöstön 
koulutuksen avulla;

Or. fr

Tarkistus 101
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että EU:n tason ja kansallisen ja 
alueellisen tason väliset rahoitusvirrat 
järjestetään mahdollisimman tehokkaasti 
ja joustavasti tulevaisuudessa; ilmaisee 
olevansa huolestunut nykyisestä 
hankkeiden ennakkorahoituksen 
matalasta tasosta ja katsoo, että 
tulevaisuudessa asetuksen avulla olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioita 
vaaditaan selkeämmin käyttämään 
ennakkorahoitusta 
kaupunkiviranomaisten kaltaisten 
julkisten edunsaajien maksuja varten; 

Or. en

Tarkistus 102
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa Euroopan komissiota 
pyrkimään sellaisten tiettyjen EU:n 
rahastojen ja ohjelmien sääntöjen 
mahdollisimman hyvään 
yhtenäistämiseen, joiden nojalla 
kaupunki- ja paikalliskehityshankkeet 
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ovat oikeutettuja osarahoitukseen, jotta 
byrokratiaa ja mahdollisia 
täytäntöönpanovirheitä voidaan välttää 
mahdollisimman paljon;

Or. en

Tarkistus 103
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. kehottaa alueiden komiteaa 
esittämään ajatuksia siitä, miten tulevan 
koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuutta 
voidaan parhaiten muokata;

Or. en


