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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 
3 kohdan ensimmäisen kappaleen, jossa 
korostetaan, että unioni pyrkii 
korkeatasoiseen ympäristönsuojeluun ja 
parantamaan ympäristön laatua,

Or. en

Tarkistus 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
191 artiklan, jossa korostetaan, että 
unioni pyrkii ympäristön laadun 
säilyttämiseen, suojeluun ja 
parantamiseen, luonnonvarojen 
harkittuun ja järkevään käyttöön sekä 
ilmastonmuutoksen torjumiseen 
alueellisella ja kansallisella tasolla,

Or. en

Tarkistus 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 
3 artiklan 3 kohdan toisen kappaleen, 
joissa korostetaan naisten ja miesten tasa-
arvon olevan Euroopan unionin 
perustavanlaatuinen arvo ja myös 
unionin tavoite,

Or. en

Tarkistus 4
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1906/2006 säännöistä, jotka 
koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja 
korkeakoulujen osallistumista 
seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä 
tutkimustulosten levittämistä4,
__________________
4 EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
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yhtymästä (EAYY),

Or. fr

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 
hyväksymänsä päätöslauselman 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä 
koskevasta Euroopan unionin strategiasta 
vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan 
asutuilla alueilla (P7_TA-
PROV(2010)0341),

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan "Regions 2020 - an 
Assessment of Future Challenges for EU 
Regions" (Alueet vuonna 2010 – arvio 
EU:n alueiden tulevista haasteista) 
(SEC(2008)2868),

Or. en

Tarkistus 8
Georgios Stavrakakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan 
mietinnön EAKR:n ja muiden 
rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta 
synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi,

Or. en

Tarkistus 9
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 
annetun päätöslauselmansa "Todellisen 
alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta 
EU:ssa – maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn ehdoton edellytys?" 
(Hyväksytyt tekstit P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
aiheesta "Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen 
foorumi: Eurooppalaiset puitteet 
sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle" (KOM(2010)0758),
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Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon (29.–30. lokakuuta 
2009 kokoontuneen) Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, joissa todetaan, että päästöjä 
on vähennettävä vuoteen 2050 mennessä 
vähintään 80–95 prosenttia vuoden 1990 
tasosta, sekä 4. helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, joissa vahvistetaan tämä tarve,

Or. en

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 14. heinäkuuta 2010 
antaman lausunnon aiheesta 
"Ohjelmakauden 2007–2013 hyviin 
käytäntöihin perustuvan tehokkaan 
hallinnointikumppanuuden edistäminen 
koheesiopolitiikan ohjelmissa" 
(ECO/258),

Or. en

Tarkistus 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
1. huhtikuuta 2011 antaman lausunnon 
viidennestä koheesiokertomuksesta,

Or. fr

Tarkistus 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2004 
julkaistun komission tiedonannon 
"Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi 
kumppanuus" (KOM(2004)0343) sekä 
17. lokakuuta 2008 julkaistun komission 
tiedonannon "Syrjäisimmät alueet: 
Euroopan voimavara" (KOM(2008)0642),

Or. fr

Tarkistus 15
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan 
mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan ja liikenteen ja matkailun 
valiokunnan lausunnot (A7-0202/2010) 
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Euroopan unionin Itämeri-strategiasta ja 
makroalueiden roolista tulevaisuuden 
koheesiopolitiikassa;

Or. pl

Tarkistus 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on vaikuttanut 
merkittävällä tavalla siihen, että kaikilla 
EU:n alueilla on menneillä ja nykyisillä 
tukikausilla voitu todeta tuottavuuden 
nousua; korostaa, että jälkiarvioinnit 
osoittavat lisäksi taloudellisten, sosiaalisten 
ja alueellisten erojen vähentyneen 
merkittävästi; ottaa huomioon, että tämä 
kehitys on vaikuttanut vastaavasti 
myönteisellä tavalla sosiaaliseen 
suojeluun sekä 
ympäristönsuojeluinvestointeihin,

A. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on Euroopan 
yhdentymisprosessin peruspilari ja EU:n 
tärkein keino edistää koko unionin 
sopusointuista kehitystä erityisesti 
pienentämällä alueiden kehityseroja ja 
että se on vaikuttanut merkittävällä tavalla 
menneillä ja nykyisillä tukikausilla 
unionin kasvuun ja vaurauteen; korostaa, 
että jälkiarvioinnit osoittavat lisäksi, että 
koheesiopolitiikan saavutuksista sekä 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
merkittävästä vähenemisestä huolimatta 
alueiden välillä on yhä suuria 
taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia 
eroja,

Or. es

Tarkistus 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on vaikuttanut 
merkittävällä tavalla siihen, että kaikilla 

A. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on auttanut 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 



PE462.896v01-00 10/151 AM\865029FI.doc

FI

EU:n alueilla on menneillä ja nykyisillä 
tukikausilla voitu todeta tuottavuuden 
nousua; korostaa, että jälkiarvioinnit 
osoittavat lisäksi taloudellisten, 
sosiaalisten ja alueellisten erojen 
vähentyneen merkittävästi; ottaa 
huomioon, että tämä kehitys on vaikuttanut 
vastaavasti myönteisellä tavalla 
sosiaaliseen suojeluun sekä 
ympäristönsuojeluinvestointeihin,

alueellisia eroja, mitä myös 
jälkiarvioinneissa korostetaan; ottaa 
huomioon, että tämä kehitys on vaikuttanut 
vastaavasti myönteisellä tavalla 
sosiaaliseen suojeluun sekä 
ympäristönsuojeluinvestointeihin,

Or. fr

Tarkistus 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on vaikuttanut 
merkittävällä tavalla siihen, että kaikilla 
EU:n alueilla on menneillä ja nykyisillä 
tukikausilla voitu todeta tuottavuuden 
nousua; korostaa, että jälkiarvioinnit 
osoittavat lisäksi taloudellisten, sosiaalisten 
ja alueellisten erojen vähentyneen 
merkittävästi; ottaa huomioon, että tämä 
kehitys on vaikuttanut vastaavasti 
myönteisellä tavalla sosiaaliseen suojeluun 
sekä ympäristönsuojeluinvestointeihin,

A. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on modernia pitkän 
aikavälin politiikkaa, jolla edistetään 
kaikkien alueiden kehittymistä ja EU:n 
yleisten tavoitteiden saavuttamista; 
katsoo, että tämä politiikka on edistänyt 
osaltaan suuresti kestävää kehitystä ja 
vaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, 
että kaikilla EU:n alueilla on menneillä ja 
nykyisillä tukikausilla voitu todeta 
tuottavuuden nousua; korostaa, että 
jälkiarvioinnit osoittavat lisäksi 
taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten 
erojen vähentyneen merkittävästi; ottaa 
huomioon, että tämä kehitys ei aina 
vaikuta vastaavasti myönteisellä tavalla 
sosiaaliseen suojeluun ja että se on osittain 
ristiriidassa ilmastonsuojelua ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevien EU:n tavoitteiden kanssa,

Or. en
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Tarkistus 19
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikka luotiin 
yhtenäismarkkinoiden vastapainoksi ja 
EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välisen 
yhteisvastuun välineeksi,

Or. fr

Tarkistus 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että koheesiopolitiikka auttaa 
kehittämään innovoivaa, 
yhteisvastuullista ja suojelevaa 
Eurooppaa globalisaatioon liittyvien 
haasteiden edessä,

Or. fr

Tarkistus 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että koheesiopolitiikassa on 
todella kyse kansalaisten asioista, sillä se 
tuo EU:n osaksi jokapäiväistä elämää ja 
tekee EU:sta konkreettisen ja tuo sille 
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näkyvyyttä alueilla,

Or. fr

Tarkistus 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikka on osoittautunut 
kriisitilanteissa joustavaksi ja pystynyt 
vaikuttamaan merkittävällä tavalla 
erilaisiin kansallisiin suhdanneohjelmiin ja 
ammattitaidon kehittämisohjelmiin,

B. ottaa huomioon, että talous- ja 
rahoituskriisi on korostanut unionin 
tarvitsevan koheesiopolitiikkaa, jolla se 
kykenee vastaamaan joustavasti alueiden, 
erityisesti kehityksessä jälkeen jääneiden 
alueiden, tarpeisiin, ja että kriisin aikaan 
tämä eurooppalainen politiikka on 
pystynyt vaikuttamaan merkittävällä 
tavalla erilaisiin kansallisiin 
suhdanneohjelmiin ja ammattitaidon 
kehittämisohjelmiin,

Or. es

Tarkistus 23
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikka on osoittautunut 
kriisitilanteissa joustavaksi ja pystynyt 
vaikuttamaan merkittävällä tavalla 
erilaisiin kansallisiin suhdanneohjelmiin ja 
ammattitaidon kehittämisohjelmiin,

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on osoittautunut kriisitilanteissa 
joustavaksi ja pystynyt vaikuttamaan 
merkittävällä tavalla erilaisiin kansallisiin 
suhdanneohjelmiin ja ammattitaidon 
kehittämisohjelmiin,

Or. en
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Tarkistus 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikka on osoittautunut 
kriisitilanteissa joustavaksi ja pystynyt 
vaikuttamaan merkittävällä tavalla 
erilaisiin kansallisiin suhdanneohjelmiin ja 
ammattitaidon kehittämisohjelmiin,

B. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikka on osoittautunut 
kriisitilanteissa joustavaksi ja pystynyt 
vaikuttamaan merkittävällä tavalla 
erilaisiin kansallisiin suhdanneohjelmiin ja 
ammattitaidon kehittämisohjelmiin ja että 
tämä joustavuus on tärkeää säilyttää,

Or. fr

Tarkistus 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin rakennepolitiikka vaikuttaa 
merkittävästi talous- ja finanssikriisin 
voittamiseen, sillä sen samalla sekä 
kehityseroja tasoittava että innovatiivinen 
lähestymistapa rohkaisee Euroopan 
alueita merkittävästi parantamaan 
infrastruktuuria, vahvistamaan alueellista 
innovaatiovoimaa ja edistämään kestävää 
kehitystä, 

Or. de

Tarkistus 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että Euroopan 
alueilla on vastassaan globalisaatioon, 
demografiseen kehitykseen ja 
luonnonvarojen säästämiseen liittyviä 
haasteita ja että kaikkien alueiden omat 
voimavarat on hyödynnettävä kasvun sekä 
alueellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi,

Or. de

Tarkistus 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
rakennerahastojen kohdentaminen 
Lissabonin strategian tavoitteisiin on 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, mistä 
todistavat vakuuttavat käyttöasteet 
tavoitteiden "lähentyminen" ja 
"alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, 
että vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen 
"alueellinen yhteistyö" hankkeista on 
vastannut Lissabonin tavoitteita,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen Lissabonin strategian
tavoitteisiin on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat 
käyttöasteet tavoitteiden "lähentyminen" 
ja "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, 
että vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen 
"alueellinen yhteistyö" hankkeista on 
vastannut Lissabonin tavoitteita,

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen EU:n tavoitteisiin tuottaa 
alueille lisäarvoa; katsoo, että varojen 
keskittäminen entistä voimakkaammin 
kehittyneemmille alueille rajallisessa 
määrässä tavoitteita tuottaa tuloksia vain, 
jos alhaalta ylöspäin suuntautuvalla 
lähestymistavalla turvataan riittävä 
joustavuus, niin että tavoitteet voidaan 
saavuttaa räätälöidyillä alueellisilla 
ratkaisuilla,

Or. en

Tarkistus 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen Lissabonin strategian 
tavoitteisiin on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat 
käyttöasteet tavoitteiden "lähentyminen" 
ja "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, 
että vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen 
"alueellinen yhteistyö" hankkeista on 
vastannut Lissabonin tavoitteita,

C. katsoo, että koheesiopolitiikalla pitää 
tukea jatkossakin kasvua ja kilpailukykyä, 
niin kuin toisaalta on tehty tällä kaudella, 
jolla suuri osa rakennerahastojen 
määrärahoista on sidottu investointeihin, 
jotka liittyvät Lissabonin strategian 
lähentymistä, alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskeviin tavoitteisiin, vaikka
vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen 
"alueellinen yhteistyö" hankkeista on 
vastannut tällä kaudella Lissabonin 
tavoitteita,

Or. es

Tarkistus 30
Patrice Tirolien
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen Lissabonin strategian 
tavoitteisiin on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat 
käyttöasteet tavoitteiden "lähentyminen" ja 
"alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, 
että vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen 
"alueellinen yhteistyö" hankkeista on 
vastannut Lissabonin tavoitteita,

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen Lissabonin strategian 
tavoitteisiin on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat 
käyttöasteet tavoitteiden "lähentyminen" ja 
"alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla,

Or. fr

Tarkistus 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen Lissabonin strategian 
tavoitteisiin on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat 
käyttöasteet tavoitteiden "lähentyminen" ja 
"alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, 
että vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen 
"alueellinen yhteistyö" hankkeista on 
vastannut Lissabonin tavoitteita,

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen 
kohdentaminen Lissabonin strategian 
tavoitteisiin on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat 
käyttöasteet tavoitteiden "lähentyminen" ja 
"alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
aloilla, ja että runsaat 20 prosenttia 
tavoitteen "alueellinen yhteistyö" 
hankkeista on vastannut Lissabonin 
tavoitteita,

Or. fr

Tarkistus 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että alueellisen 
yhteistyön tavoitteena on kannustaa 
alueita vastaamaan yhdessä yhteisiin 
haasteisiin, purkamaan yhteistyön 
fyysisiä, hallinnollisia ja 
lainsäädännöllisiä esteitä sekä 
lieventämään "rajailmiötä",

Or. fr

Tarkistus 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, 
puutteellinen budjettikuri sekä joidenkin 
jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian epäonnistumisen syyt eivät ole 
koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset,
keskittyminen "kilpailukykyyn", menojen 
leikkaaminen, hyvinvointivaltion 
purkaminen, yhä joustavammat 
työmarkkinat, markkinoiden 
vapauttaminen yleisesti sekä se, että tämä
ruokkii jäsenvaltioiden "kerjää 
naapureiltasi" -politiikkaa; katsoo, että 
Lissabonin strategian epäonnistuminen 
johtuu myös työskentelymenetelmistä, 
joiden vuoksi jäsenvaltiot eivät ole 
panneet strategiaa tehokkaasti täytäntöön, 
sekä sisämarkkinoiden puutteista, 
yhdenmukaistetun verotuksen 
puuttumisesta, voimakkaasta inflaatiosta, 
joka rasittaa edelleen kotitalouksia, kun 
palkat eivät pysy hintojen perässä, sekä 
siitä, että jäsenvaltioilta ja komissiolta 
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puuttuu poliittinen tahto parantaa 
työntekijöiden oikeuksia ja työoloja 
Euroopan ulkopuolella ja saavuttaa 
korkeammat työllisyysasteet,

Or. xm

Tarkistus 34
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset 
ja sisämarkkinoiden toteuttamisen 
puutteet, puutteellinen budjettikuri sekä 
joidenkin jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin makrotaloudelliset tekijät ja 
se, ettei monitasoista hallintoa ole 
noudatettu, sekä erityisesti se, ettei 
aluetasoa ole otettu mukaan strategian 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon,

Or. fr

Tarkistus 35
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, 
puutteellinen budjettikuri sekä joidenkin 
jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet 
sekä se, ettei monitasoista hallintoa ole 
noudatettu, ja erityisesti se, ettei aluetasoa 
ole otettu mukaan strategian valmisteluun 
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ja täytäntöönpanoon,

Or. fr

Tarkistus 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset 
ja sisämarkkinoiden toteuttamisen 
puutteet, puutteellinen budjettikuri sekä
joidenkin jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin joidenkin jäsenvaltioiden 
riittämättömät makrotaloudelliset 
edellytykset,

Or. es

Tarkistus 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, 
puutteellinen budjettikuri sekä joidenkin 
jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin monitasoisen hallinnon 
puute ja se, etteivät alue- ja paikallistaso 
ole ottaneet strategiasta vastuuta, 
rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, 
puutteellinen budjettikuri sekä joidenkin 
jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset; katsoo, 
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ettei koheesiopolitiikka ole pelkkä 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoväline, vaan pysyvä, 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettu tavoite,

Or. en

Tarkistus 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, 
puutteellinen budjettikuri sekä joidenkin 
jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
strategian osittaisen epäonnistumisen syyt 
eivät ole koheesiopolitiikan puutteellisessa 
täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat 
pikemminkin rahoituskriisin vaikutukset ja 
sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, 
jäsenvaltioiden epätarkoituksenmukainen 
yhteistyökehys sekä joidenkin 
jäsenvaltioiden riittämättömät 
makrotaloudelliset edellytykset,

Or. en

Tarkistus 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja 
tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
rakennepolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät 
ovat viime jaksoilla huomattavasti 
vähentyneet, mutta virheitä ei ole saatu 
poistettua kokonaan siksi, että joillakin 
jäsenvaltioilla ei edelleenkään ole 
tehokkaita mekanismeja niiden 
korjaamiseksi ja perusteettomasti 
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ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä
perusteettomasti maksettuja rahoja
takaisin,

maksettujen rahojen perimiseksi takaisin,

Or. es

Tarkistus 40
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja 
tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
rakennepolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja 
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 
ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä 
perusteettomasti maksettuja rahoja 
takaisin,

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja 
tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
rakennepolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja 
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 
ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä 
perusteettomasti maksettuja rahoja 
takaisin; katsoo, että on huomattava, että 
koheesiopolitiikan virheistä suuren osan 
voidaan katsoa johtuvan 
koheesiopolitiikan ulkopuolisen 
lainsäädännön, kuten julkisia hankintoja, 
ympäristöä ja valtiontukia koskevan 
lainsäädännön, vaatimuksista,

Or. en

Tarkistus 41
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja 
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tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
rakennepolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja 
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 
ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä
perusteettomasti maksettuja rahoja 
takaisin, 

tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
rakennepolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja 
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 
ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä
perusteettomasti maksettuja rahoja 
takaisin, tai että virheistä ei ilmoiteta joko 
huolimattomuudesta johtuen tai 
tahallisesti,

Or. de

Tarkistus 42
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja 
tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
rakennepolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja 
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 
ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä 
perusteettomasti maksettuja rahoja 
takaisin,

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja 
tukivarojen väärinkäyttö ovat viime 
jaksoilla huomattavasti vähentyneet; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
koheesiopolitiikka on edelleen politiikan 
ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja 
että joillakin jäsenvaltioilla ei edelleenkään 
ole tehokkaita mekanismeja varojen 
väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä 
perusteettomasti maksettuja rahoja 
takaisin,

Or. en

Tarkistus 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä 
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä 
yhteistyö) on osoittautunut yleisesti 
hyväksi ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista sekä 
koheesiopolitiikan sääntöjen 
merkittävästä muutoksesta,

Or. fr

Tarkistus 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, alueellinen 
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat yhteisön 
päätöksentekoprosessin liian pitkistä 
rahoitus- ja lainsäädäntöneuvotteluista,



PE462.896v01-00 24/151 AM\865029FI.doc

FI

Or. es

Tarkistus 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä 
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä 
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta, monialaisista 
tavoitteista ja suunnitteluvarmuudesta, 
jotka perustuvat luotettavaan taloudelliseen 
kehykseen ja hyväksyttyyn 
suunnitteluaikatauluun (7 vuotta), mutta 
panee merkille ohjelman laatimisen 
huomattavat viipeet, jotka aiheutuvat liian 
pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

Or. en

Tarkistus 46
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä 
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan 
nykyinen tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä 
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
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hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

Or. en

Tarkistus 47
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja 
lainsäädäntöneuvotteluista,

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan nykyinen 
tavoitejärjestelmä (lähentyminen, 
kilpailukyky ja työllisyys, alueellinen
yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan 
monitasoisesta hallinnosta ja 
suunnitteluvarmuudesta, jotka perustuvat 
luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja 
hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman 
laatimisen huomattavat viipeet, jotka 
aiheutuvat liian pitkistä rahoitus- ja
lainsäädäntöneuvotteluista,

Or. fr

Tarkistus 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa kuitenkin huomioon, että 
kehitystasoltaan toisiaan vastaavien mutta 
hyvin erilaista tukea saavien alueiden 
välillä on merkittävä kynnysvaikutus, sillä 
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kasvualueet, joilla asukasta kohden 
laskettu BKT on yli 75 prosenttia unionin 
keskiarvosta, saavat enemmän 
taloudellista tukea kuin tämän rajan 
alittavat stagnaatioalueet, ja että tämä on 
todellinen oikeudenmukaisuusongelma 
EU:n alueiden välillä,

Or. fr

Tarkistus 49
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
rajoittamattoman tavaroiden, palveluiden 
ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
toteuttaminen on tehokkainta 
aluepolitiikkaa ja vaikuttaa jo sinällään 
alueellisia kehityseroja tasoittavasti, 

Or. de

Tarkistus 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että merkittävä
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat ja maantieteelliset haitat 
edellyttävät edelleen kattavaa 
eurooppalaista koheesiopolitiikkaa kaikilla 
Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 

H. ottaa huomioon, että aluetaloudellinen 
ja sosiaalinen epätasapaino, tiettyjen 
alueiden (etenkin syrjäisimpien alueiden)
maantieteelliset haitat sekä erityiset 
rakenteelliset ongelmat tai mukautuminen 
uusiin haasteisiin edellyttävät edelleen 
kattavaa eurooppalaista 
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sopimuksessa edellytetään, koheesiopolitiikkaa kaikilla Euroopan 
alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

Or. fr

Tarkistus 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että merkittävä 
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat ja maantieteelliset haitat 
edellyttävät edelleen kattavaa 
eurooppalaista koheesiopolitiikkaa kaikilla 
Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

H. ottaa huomioon, että merkittävä 
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat, maantieteelliset haitat sekä 
haasteet, joita EU:n alueet kohtaavat ja 
jotka liittyvät koheesiopolitiikkaan 
(globalisaatio, väestörakenne, 
ilmastonmuutos, energia, sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyys), edellyttävät 
edelleen kattavaa eurooppalaista 
koheesiopolitiikkaa kaikilla Euroopan 
alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

Or. en

Tarkistus 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että merkittävä 
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat ja maantieteelliset haitat 
edellyttävät edelleen kattavaa 

H. ottaa huomioon, että merkittävä 
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat ja maantieteelliset haitat 
edellyttävät edelleen kattavaa 
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eurooppalaista koheesiopolitiikkaa kaikilla 
Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

eurooppalaista koheesiopolitiikkaa kaikilla 
Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään; korostaa tältä 
osin, että panoksen, jonka 
koheesiopolitiikka antaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen, 
täytyy vastata SEUT:n 174 artiklassa 
asetettuja tavoitteita sekä Lissabonin 
sopimuksella SEUT:n 3 artiklaan lisättyä 
laaja-alaista taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta,

Or. en

Tarkistus 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että merkittävä 
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat ja maantieteelliset haitat 
edellyttävät edelleen kattavaa 
eurooppalaista koheesiopolitiikkaa kaikilla 
Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

H. ottaa huomioon, että merkittävä 
aluetaloudellinen ja sosiaalinen 
epätasapaino sekä erityiset rakenteelliset 
ongelmat ja maantieteelliset haitat 
edellyttävät edelleen kattavaa 
eurooppalaista koheesiopolitiikkaa, joka 
saa riittävästi rahoitusta, kaikilla 
Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

Or. en

Tarkistus 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksessa vahvistettujen Euroopan 
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unionin arvojen ja periaatteiden (kuten 
demokratian, ihmisoikeuksien, 
yhteisvastuun, naisten ja miesten tasa-
arvon ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden) pitäisi muodostaa 
koheesiopolitiikan puitteet ja näkyä 
ohjelmasuunnittelussa ja arvioinnissa,

Or. en

Tarkistus 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että koheesiopolitiikan 
ulkopoliittista ulottuvuutta ei 
edelleenkään hyödynnetä kunnolla 
varsinkaan syrjäisten ja syrjäisimpien 
alueiden osalta, kun taas tiettyjen 
kolmansien maiden liian heikot 
budjettivalmiudet voivat rajoittaa niiden 
edellytyksiä yhteisrahoitukseen tietyissä 
hankkeissa;

Or. fr

Tarkistus 56
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että koska 
koheesiopolitiikalla on tulevaisuuden 
kannalta strateginen merkitys, siitä ei saa 
tulla budjettineuvotteluissa tekijää, jonka 
kohdalla voidaan joustaa,
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Or. fr

Tarkistus 57
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. katsoo kaupunkien olevan paitsi 
vaurauden luomisen tyyssijoja myös 
pahimpien taloudellisten ja sosiaalisten 
ongelmien pesäkkeitä,

Or. fr

Tarkistus 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että lähentymisalueiden 
kestävä tukeminen ja kehittäminen 
vaikuttaa myönteisesti niillä vallitsevaan 
tavaroiden ja palvelujen kysyntään ja tuo 
siten mukanaan todistettavasti myönteisiä 
vaikutuksia myös rikkaampien EU-
jäsenmaiden kannalta,

G. ottaa huomioon, että lähentymisalueiden 
kestävä tukeminen ja kehittäminen 
vaikuttaa myönteisesti koko EU:n 
talouteen ja tuo siten mukanaan 
todistettavasti myönteisiä vaikutuksia myös 
rikkaampien EU-jäsenmaiden kannalta,

Or. fr

Tarkistus 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 1. korostaa koheesiopoliittisten ohjelmien 
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rakennepolitiikan ohjelmissa
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

kiistatonta eurooppalaista lisäarvoa; katsoo 
tällaisen lisäarvon toteutuvan, kun EU:n 
toimilla saavutetaan selvää ylimääräistä 
hyötyä suhteessa siihen, mitä kukin 
jäsenvaltio saavuttaisi yksin 
toteuttamillaan toimenpiteillä, mikä 
auttaa saavuttamaan tehokkaammin 
sovitut poliittiset tavoitteet ja pienentää 
kansallisia kuluja; toteaa, että 
suuremman eurooppalaisen lisäarvon 
saavuttamiseksi resurssit on keskitettävä 
sinne, missä niistä voidaan saada 
suurempi hyöty ja että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaate ovat tätä 
määritettäessä käytettäviä peruskriteerejä;

Or. es

Tarkistus 60
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kaikilla EU:n alueilla kestäviä 
taloudellisia, infrastruktuureihin liittyviä, 
sosiaalisia ja/tai ekologisia parannuksia, 
joita ei olisi voitu toteuttaa unionin 
panoksella;

Or. fr

Tarkistus 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä 
taloudellisia, infrastruktuureihin liittyviä, 
sosiaalisia ja/tai ekologisia parannuksia, 
joita ei olisi voitu toteuttaa ilman unionin 
panosta;

Or. en

Tarkistus 62
Salvatore Caronna

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kestäviä ja mitattavissa olevia 
taloudellisia, infrastruktuureihin liittyviä, 
sosiaalisia ja/tai ekologisia parannuksia ja 
kehitysaskeleita, joita ei olisi voitu 
toteuttaa ilman unionin panosta;

Or. it

Tarkistus 63
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
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rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä heikosti 
kehittyneillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

Or. bg

Tarkistus 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan alueilla kestäviä ja mitattavissa 
olevia taloudellisia, alueellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

Or. fr

Tarkistus 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a.
korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
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koska se edistää kestävää kasvua, on 
osoitus eurooppalaisesta yhteisvastuusta 
ja sen tavoitteena on pienentää EU:n 
alueiden välisiä kehityseroja; se on 
vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja 
työpaikkojen luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikanaloja; 
huomauttaa kuitenkin, että 
nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia uudistuksia, 
erityisesti yksinkertaistettava politiikan 
täytäntöönpanoa, ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 66
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että koheesiopolitiikan on 
edistettävä Euroopan yhdentymisen 
tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää 
EU:n taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista lähentymistä ja tarjottava 
EU:n alueille yhtäläiset mahdollisuudet 
lievittämällä alueiden merkittävimpiä 
puutteita ja edistämällä niiden 
kehityspotentiaalia, mikä on ainoa keino 
vähentää unionin rakenteellista 
epätasapainoa ja kilpailukykyyn liittyviä 
epäsymmetrioita;

Or. pt

Tarkistus 67
Evgeni Kirilov
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja 
rakennepolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

1. kehottaa korostamaan 
koheesiopolitiikan ohjelmissa 
eurooppalaista lisäarvoa; katsoo tällaisen 
lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla 
saavutetaan kyseisillä alueilla kestäviä ja 
mitattavissa olevia taloudellisia, 
infrastruktuureihin liittyviä, sosiaalisia 
ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

Or. en

Tarkistus 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia 
tavoitteita, jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, 
ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen 
säästämiseen, demografiseen kehitykseen, 
kestävään energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu 
toteuttaa ilman unionin panosta;

2. pitää unionin koheesiopoliittisten tukien 
eurooppalaisena lisäarvona myös sitä, että 
niillä on vipuvaikutus eurooppalaisiin 
painopisteisiin ja tavoitteisiin kohdistuviin 
julkisiin ja yksityisiin investointeihin, 
joten niiden avulla saavutetaan EU:ssa 
tuloksia, joita ei olisi voitu saavuttaa 
ainoastaan kansallisen, alueellisen tai 
paikallisen tason hankkeilla;

Or. es

Tarkistus 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu 
toteuttaa ilman unionin panosta;

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, köyhyyden ja 
työttömyyden vähentämiseen, 
laadukkaiden julkisten palvelujen 
säilyttämiseen, ympäristönsuojeluun, 
tutkimustoimintaan, talouskasvuun, 
luonnonvarojen säästämiseen, kestävään 
energiahuoltoon tai rajatylittävään 
kehitykseen, mihin Euroopan unionin on 
pyrittävä kunnianhimoisesti;

Or. fr

Tarkistus 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät Euroopan yhdentymiseen, 
talouskasvuun, tutkimustoimintaan, 
ympäristönsuojeluun, kulttuuriin, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

Or. en
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Tarkistus 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristön- ja 
ilmastonsuojeluun, luonnonvarojen 
säästämiseen, demografiseen kehitykseen, 
kestävään energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

Or. en

Tarkistus 72
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella
tasolla osaltaan siihen, että saavutetaan 
yleiseurooppalaisia tavoitteita, jotka 
liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;
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Or. cs

Tarkistus 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat 
alueellisella tasolla osaltaan siihen, että 
saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, 
jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, 
luonnonvarojen säästämiseen, urheiluun, 
demografiseen kehitykseen, kestävään 
energiahuoltoon, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa 
ilman unionin panosta;

Or. en

Tarkistus 74
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa kuitenkin, että on 
puututtava kiireesti sellaisten tietojen 
paikkansapitävyyteen ja saatavuuteen, 
jotka koskevat alueiden osallistumista 
puiteohjelmiin ja muihin EU:n tutkimus-
ja innovointirahoitusohjelmiin, jotta 
paikallis- ja alueviranomaiset voivat 
arvioida tuloksiaan EU:n tasolla ja jotta 
tuloksiin liittyvät rakenteelliset puutteet 
voidaan määrittää tarkkaan;
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Or. en

Tarkistus 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita, minkä vuoksi Euroopan 
komission pitäisi varmistaa, että 
monitasoisen hallinnon periaate pannaan 
järjestelmällisesti täytäntöön ja että 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin; tunnustaa, että 
alhaalta ylöspäin etenevän 
lähestymistavan, yleisön osallistumisen ja 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
kaltaiset periaatteet edistävät 
koheesiopolitiikan onnistunutta 
täytäntöönpanoa; vaatii, että 
kumppanuusperiaatteesta tehdään 
oikeudellisesti sitova ja että sitä 
vahvistetaan edelleen myös teknisen avun 
tarkoituksenmukaisella rahoituksella, 
kumppaneiden valmiuksia kehittämällä 
sekä yksinkertaistamalla; pyytää 
komissiolta selviä ohjeita ja tehokasta 
valvontaa sen varmistamiseksi, että 
kumppanuusperiaatteeseen liittyviä 
sitovia vaatimuksia noudatetaan täysin, 
mihin osallistuvat vääjäämättä myös 
paikallis- ja alueviranomaiset sekä 
sopimuksen mukaisesti 
työmarkkinaosapuolet, 
ympäristökumppanit ja sukupuolen 
valtavirtaistamisesta vastaavat tahot;

Or. en



PE462.896v01-00 40/151 AM\865029FI.doc

FI

Tarkistus 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on 
siinä, että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että koheesiopolitiikan suuri, 
lisäarvoa tuova valtti on siinä, että unionin 
tavoitteita toteutetaan noudattamalla 
hajautettuja konsepteja ja yhteisen 
talousvastuun ja taloushallinnon 
(monitasoinen hallinto) periaatteita; vaatii 
lisäksi vahvistamaan jatkuvasti 
periaatetta, joka koskee kumppanuutta 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
kanssa, sekä siihen osallistuvien 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten osallistumista;

Or. es

Tarkistus 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) ja 
yhteisen hallinnoinnin periaatteita; 
vahvistaa, että kumppanuusperiaate ja 
siitä seuraava talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
alueellisten ja paikallisten sidosryhmien 
osallistuminen rakennerahaston tuen 
kaikkiin vaiheisiin ovat osoittautuneet 
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onnistuneeksi keinoksi kasvattaa 
toimenpiteiden hyväksyntää ja taata, että 
ne on kohdennettu oikein; vaatii, että 
tämän kumppanuusperiaatteen 
noudattamisesta tehdään pakollista;

Or. en

Tarkistus 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; katsoo 
toissijaisuusperiaatteen toteutuvan 
monitahoisessa hallinnossa 
perusteellisten rakenteiden ja vastuiden 
muodossa; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen ja 
asiaankuuluvien toimijoiden sitoutumisen 
jatkuvaa vahvistamista ottamalla käyttöön 
yksityiskohtaisia sitovia määräyksiä 
alueellisessa sopimuksessa, josta 
päätetään kussakin jäsenvaltiossa muun 
muassa tuloslähtöisemmän suunnittelun 
ja täytäntöönpanon lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 79
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on 
alueellisen yhteenkuuluvuuden osalta 
siinä, että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita, mikä on myös tunnustus 
alueviranomaisten merkityksestä 
koheesiopolitiikan valmistelulle ja 
täytäntöönpanolle; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

Or. pt

Tarkistus 80
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)   

Or. bg

Tarkistus 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista sekä neuvostossa ja 
parlamentissa käytäviä poliittisia 
keskusteluja avoimuuden ja kaikkien 
osapuolten vastuunoton lisäämiseksi ja 
koheesiopolitiikan vaikutusten arvioinnin 
edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 82
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista; katsoo, että uusissa 
säännöissä pitäisi vaatia, että 
jäsenvaltioiden on otettava jäsennellyllä 
ja järjestelmällisellä tavalla paikallis- ja 
aluetaso mukaan suunnitteluun, 
päätöksentekoon, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin;

Or. en
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Tarkistus 83
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan 
suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, 
että unionin tavoitteita toteutetaan 
noudattamalla yhteisen talousvastuun ja 
taloushallinnon (monitasoinen hallinto) 
periaatteita; vaatii tämän 
kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista; katsoo, että uuden 
asetuksen pitäisi mahdollistaa paikallis-
ja aluetason osallistuminen 
päätöksenteko-, täytäntöönpano-, 
seuranta- ja arviointiprosessiin;

Or. en

Tarkistus 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että sukupuolen 
valtavirtaistaminen on kaikkien 
rakennerahastojen ja -investointien 
monialainen periaate, minkä vuoksi 
tuleva rahoitus edellyttää sen 
täytäntöönpanoa ja se on vahvistettava 
ohjelma-asiakirjoissa;

Or. en

Tarkistus 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi jopa kasvava – ja että tästä syystä 
koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehitys- ja 
lähentymiserojen kaventamiseen ja sitä 
on laajennettava unionin kaikille alueille 
riittävän joustavasti, jotta sitä voidaan 
mukauttaa kunkin alueen 
sosioekonomiseen tilanteeseen;

Or. es

Tarkistus 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
kaventamiseen ja kokonaisvaltaiseen 
kestävään kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä erojen kaventamiseen ja 
sopusointuisen kehityksen saavuttamiseen 
kaikilla EU:n alueilla;

Or. fr

Tarkistus 88
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen ja EU:n alueiden 
kehityspotentiaalin edistämiseen, minkä 
avulla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. pt

Tarkistus 89
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltioissa kyseiset alueet sijaitsevat;

Or. en

Tarkistus 90
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä 
syystä koheesiopolitiikassa on edelleen 
keskityttävä alueellisten kehityserojen 
tasaamiseen;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot 
ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on 
kuitenkin edelleen suuri – joissakin 
jäsenvaltioissa tai joidenkin 
jäsenvaltioiden välillä jopa kasvava – ja 
että tästä syystä koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueellisten 
kehityserojen tasaamiseen;

Or. en

Tarkistus 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 

5. tunnustaa geodemografisen tilanteen
perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien tiettyjen alueiden 
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vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan 
asutut pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

erityistarpeet; vaatii siksi kiinnittämään 
strategisissa painopisteissä erityistä 
huomiota saari- ja vuoristoalueisin sekä 
harvaan asuttuihin alueisiin; vaatii myös 
tarkastelemaan tietynlaisten 
suosituimmuusasemien jatkamista tai 
myöntämistä syrjäisimmille alueille sekä 
maa- ja meriraja-alueille;

Or. es

Tarkistus 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti, 
väestörakenteellisesti tai erityisten 
rajoitteiden perusteella erityisen 
epäedullisessa asemassa olevien alueiden 
erityistarpeet; vaatii entiseen tapaan, että 
Lissabonin sopimuksessa tarkoitetut 
erityisen epäedullisessa asemassa olevat 
alueet (syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan 
asutut pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman ja 
erityisesti EAKR:stä syrjäisimmille 
alueille myönnettävät erityiset 
lisämäärärahat;

Or. fr

Tarkistus 93
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
ottaa huomioon, että muun muassa 
pohjoiset harvaan asutut alueet kärsivät 
pysyvistä olosuhdehaitoista, kuten 
harvasta asutuksesta, pitkistä 
välimatkoista ja pohjoisista olosuhteista;
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

Or. fi

Tarkistus 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman siten, että 
näille alueille tarjotaan nykyistä 
suotuisampia investointiehtoja joko 
välittömän tuen tai verovapautusten 
muodossa;

Or. el
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Tarkistus 95
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien, mukaan luettuina 
syrjäiset maaseutualueet, erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman; panee 
merkille tässä yhteydessä erityisen 
epäedullisessa asemassa olevien alueiden 
taloudellisen kehityksen mahdollisuuden 
käyttämällä asianmukaisesti ja tukemalla 
maaseutualueiden paikallista potentiaalia, 
myös niiden ympäristöllisiä ja 
kulttuuriperintöarvoja;

Or. pl

Tarkistus 96
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet ja 
kiinnittää erityistä huomiota näiden 
alueiden pysyviin puutteisiin sekä myös 
potentiaaliin; vaatii entiseen tapaan, että 
Lissabonin sopimuksessa tarkoitetut 
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pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

erityisen epäedullisessa asemassa olevat 
alueet (syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan 
asutut pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

Or. pt

Tarkistus 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksen 349 ja 174 artiklassa 
tarkoitetut erityisen epäedullisessa 
asemassa olevat alueet (syrjäisimmät 
alueet, hyvin harvaan asutut pohjoisimmat 
alueet sekä saaristo-, vuoristo- tai raja-
alueet) säilyttävät erityisen 
suosituimmuusaseman;

Or. fr

Tarkistus 98
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
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epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman ja 
erityisrahoituksen budjetin osalta;

Or. fi

Tarkistus 99
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman 
edellyttäen, että niillä on vaikutusta ja että 
ne tuottavat eurooppalaista lisäarvoa;

Or. cs

Tarkistus 100
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii jäsenvaltioilta entiseen tapaan, että 
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sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

Lissabonin sopimuksessa tarkoitetut 
erityisen epäedullisessa asemassa olevat 
alueet (muun muassa syrjäisimmät alueet, 
hyvin harvaan asutut alueet, pohjoisimmat 
alueet sekä saaristo-, vuoristo- tai raja-
alueet) säilyttävät erityisen 
suosituimmuusaseman;

Or. en

Tarkistus 101
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 
epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(hyvin harvaan asutut pohjoisimmat alueet 
sekä saaristo-, vuoristo- tai raja-alueet) 
säilyttävät erityisen suosituimmuusaseman;

Or. en

Tarkistus 102
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin 
sopimuksessa tarkoitetut erityisen 

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-
olojen perusteella erityisen epäedullisessa 
asemassa olevien alueiden erityistarpeet; 
vaatii jäsenvaltioilta entiseen tapaan, että 
Lissabonin sopimuksessa tarkoitetut 
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epäedullisessa asemassa olevat alueet 
(syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan asutut 
pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

erityisen epäedullisessa asemassa olevat 
alueet (syrjäisimmät alueet, hyvin harvaan 
asutut pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, 
vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

Or. en

Tarkistus 103
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. tunnustaa niiden syrjäisimpien 
alueiden erityisen aseman, joiden 
rakenteellista ja taloudellista tilannetta 
vaikeuttaa niiden syrjäinen sijainti, 
saaristoluonne, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä 
taloudellinen riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista, niin kuin asia 
määritellään sopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 104
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. painottaa, että suuret 
kaupunkikeskukset kohtaavat erityisiä, 
niiden sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöön liittyvien tehtävien 
monimutkaisuudesta johtuvia haasteita; 

Or. de
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Tarkistus 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. tunnustaa väestörakenteellisen 
kehityksen perusteella erityisen 
epäedullisessa kehitystilanteessa olevien 
alueiden erityistarpeet; vaatii entiseen 
tapaan, että tällaiset olevat alueet 
säilyttävät erityisen 
suosituimmuusaseman;

Or. en

Tarkistus 106
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että koheesiopolitiikka edistää 
olennaisella tavalla unionin sosiaalista ja 
taloudellista kehitystä ja parantaa näin 
sen kilpailukykyä maailmanlaajuisessa 
kilpailussa edistämällä kunkin alueen 
kehitystä; muistuttaa tältä osin, että sen 
koordinointia yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa on parannettava; 
katsoo, että koheesiopolitiikan on 
kohdistuttava kaikkiin alueisiin;

Or. fr

Tarkistus 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi vastata 
kaksinkertaisen kriisin – talouskriisin ja 
ilmastokriisin – mukanaan tuomiin 
haasteisiin vain, jos EU:n kaikilla alueilla 
saavutetaan taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus; korostaa, 
että koheesiopolitiikassa on hyödynnettävä 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia ja 
että vain tällä tavoin se voi auttaa 
merkittävällä tavalla saavuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että unioni voi olla
maailmanlaajuisessa kilpailussa 
kilpailukykyinen vain, jos 
koheesiopolitiikka on riittävän joustavaa, 
jotta alueet voivat mukauttaa sitä
Eurooppa 2020 -strategian soveltamiseen 
omien sisäisten tarpeidensa mukaisesti ja 
kyetä siten hyödyntämään koko 
kehityspotentiaaliaan;

Or. es

Tarkistus 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen; katsoo, ettei 
koheesiopolitiikka ole riippuvainen 
Eurooppa 2020 -strategiasta, vaan että se 
edistää merkittävästi Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista; 
katsoo, että vakaa ja itsenäinen 
koheesiopolitiikka on EU:n yhteisen 
toiminnan onnistumisen edellytys, koska 
se auttaa kaventamaan eroja alue- ja 
paikallistasolla ja mahdollistaa 
strategisten tavoitteiden ja paikallisten 
tarpeiden sovittamisen yhteen alueiden 
potentiaalin kanssa; korostaa, että 
monialaisella koheesiopolitiikalla 
edistetään kaikkia Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen; painottaa tässä yhteydessä, 
että rakennerahastovarojen 
kohdentaminen laajan alueellisen 
lähestymistavan mukaan on toteutettava 
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siten, että sillä tasoitetaan myös 
vahvempien alueiden rakenteellisia 
puutteita ja ehkäistään potentiaalisia 
heikkouksia;

Or. de

Tarkistus 111
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen; sen vuoksi katsoo 
tarpeelliseksi taata kaikentyyppisten 
infrastruktuurien – liikenne, sosiaalinen 
infrastruktuuri, koulutus, terveys ja 
ympäristö – kehittämisen samalle tasolle 
jäsenvaltioiden kaikilla alueilla, ja 
koheesiopolitiikka mahdollistaa tällaiset 
kehitykset; 

Or. ro

Tarkistus 112
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
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vastaamiseen; vastaamiseen; vaatii siksi, että 
koheesiopolitiikka kohdistuu myös 
tulevaisuudessa kaikkiin EU:n alueisiin;

Or. fr

Tarkistus 113
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen; katsoo tässä yhteydessä, että 
maaseutualueiden paikallinen potentiaali 
ei ole kehitysmahdollisuus pelkästään 
suurten taajamien ja kaupunkien 
lähistöllä;

Or. pl

Tarkistus 114
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen; katsoo, että on luotava 
Eurooppa 2020-strategian ja 
koheesiopolitiikan yhteensovittamiseksi 
toimiva seurantajärjestelmä;
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Or. fi

Tarkistus 115
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategiassa määritettyjen 
pullonkaulojen torjumiseen;

Or. en

Tarkistus 116
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden ja kaupunkien 
kehityspotentiaalia Eurooppa 2020 
-strategian haasteisiin vastaamiseen;

Or. en

Tarkistus 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 
Eurooppa 2020 -strategian haasteisiin 
vastaamiseen;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää 
kaikkien alueiden ja kaupunkien 
kehityspotentiaalia Eurooppa 2020 
-strategian haasteisiin vastaamiseen;

Or. en

Tarkistus 118
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa kuitenkin, ettei 
koheesiopolitiikka ole pelkästään 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoväline; jatkuva 
keskittyminen koheesiopolitiikan 
keskeisiin periaatteisiin tuottaa lisäarvoa 
ylläpitämällä Eurooppa 2020 -strategian 
saavutuksia myös strategian päätyttyä;

Or. en

Tarkistus 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), 
ja korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä tasapainoisen 
kehityksen edistämiseen koko unionissa, 
ja korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
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yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen 
ja sosiaalisen koheesion haasteisiin;

yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus";

Or. es

Tarkistus 120
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), ja 
korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), ja 
korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin; korostaa 
lisäksi, että "territoriaalista koheesiota" 
on edistettävä myös paikallistasolla, 
erityisesti kaupunkialueilla 
(ongelmalähiöt, huonosti hallittu 
kaupunkien levittäytyminen), jopa 
vauraina pidettyjen alueiden sisällä;

Or. fr

Tarkistus 121
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
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edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), ja 
korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), ja 
korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin, ja 
korostaa, että alueellisten 
kumppanuuksien kannattaa päättää sekä 
alue- että sosiaalirahastosta;

Or. sv

Tarkistus 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), 
ja korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä "territoriaaliseen 
koheesioon", ja korostaa että Lissabonin 
sopimuksessa lisättiin taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin ja 
vahvistaa koheesiopolitiikan 
eurooppalaista lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 123
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), ja 
korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio") ja 
paikalliseen koheesioon, ja korostaa että 
Lissabonin sopimuksessa lisättiin 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

Or. fr

Tarkistus 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen 
koheesioon ("territoriaalinen koheesio"), 
ja korostaa että Lissabonin sopimuksessa 
lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on 
edelleen keskityttävä alueelliseen ja 
"territoriaaliseen" koheesioon, ja korostaa 
että Lissabonin sopimuksessa lisättiin 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin 
"alueellinen yhteenkuuluvuus"; toteaa, että 
tämä tavoitteenasettelu on edelleen 
erottamattomasti sidoksissa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että kehityspotentiaalin 
päästäminen valloilleen paikallistasolla, 
synergiaetujen parantaminen ja 
syrjäytyneisiin yhteisöihin puuttuminen 
edellyttävät alueellistetumpaa ja 
kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa; 
pyytää paikallista kehitystä koskeville 
lähestymistavoille yhteistä kehystä, jonka 
ansiosta olemassa olevat rahastot voivat 
täydentää toisiaan niin, että paikalliset 
toimintaryhmät voivat hakea varoja 
monista eri lähteistä, joilla on alueellinen 
näkökulma, ja hyödyntää paremmin 
yleiskattavia tukia;

Or. en

Tarkistus 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. katsoo, että makroaluestrategiat voivat 
olla tehokas keino edistää yhteistyötä 
makroalueen muodostavien jäsenten 
välillä niiden määrittelemillä toiminta-
aloilla ja että niillä voidaan parantaa 
hallinnon eri tasojen välistä yhteistyötä 
noudattaen myös unionin poliittisia 
tavoitteita Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti; näkee tässä mahdollisuuden 
hyödyntää EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. es
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Tarkistus 127
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. kehottaa komissiota käyttämään
makroaluestrategioita yhtenä alueiden 
rajat ylittävän yhteistyön perusvälineenä 
ympäristönsuojelun alalla; näkee tässä 
mahdollisuuden hyödyntää EU:n 
rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. pl

Tarkistus 128
Juozas Imbrasas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
nykyistä suurempaa huomiota 
makroaluestrategioiden 
täytäntöönpanoon, sillä tämä 
mahdollistaisi alueiden rajat ylittävän 
potentiaalin paremman hyödyntämisen ja 
maantieteellisten haasteiden, joita on 
noussut esiin tietyillä alueilla, 
kohtaamisen esimerkiksi 
ympäristönsuojelun alalla; näkee tässä 
mahdollisuuden hyödyntää EU:n 
rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin ja nykyistä 
pitkäkestoisemman suunnittelun avulla 
hallitustenvälisellä ja alueiden välisellä 
tasolla;
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Or. lt

Tarkistus 129
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata yhteisiä maantieteellisiä haasteita, 
mikä mahdollistaa tehokkaamman, 
tasapainoisemman ja kestävämmän 
kehityksen; näkee tässä mahdollisuuden 
hyödyntää EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. en

Tarkistus 130
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla sillä 
edellytyksellä, että alueviranomaiset 
otetaan mukaan niiden hallintaan ja että 
ne saavat konkreettista sisältöä erityisesti 
ohjelmien hallinnoinnin suhteen; näkee 
tässä mahdollisuuden hyödyntää EU:n 
rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla; katsoo, 
että makroalueellisella lähestymistavalla, 
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joka ei edellytä lisävaroja, voitaisiin 
vahvistaa koheesiopolitiikan ja 
naapuruuspolitiikan välisiä yhteyksiä;

Or. fr

Tarkistus 131
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla; toteaa 
lisäksi, että paikalliset 
kehityssuunnitelmat voivat osoittautua 
tehokkaimmaksi keinoksi saavuttaa 
koheesiopoliittiset tavoitteet kehittämällä 
hankkeita kokonaisvaltaisesti 
paikallistasolla alhaalta ylöspäin 
suuntautuvalla menetelmällä;

Or. en

Tarkistus 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
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kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla; näitä 
strategioita varten ei kuitenkaan tulisi 
luoda uusia välineitä tai 
toimeenpanorakenteita eikä niille tulisi 
kohdentaa uusia varoja;

Or. de

Tarkistus 133
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla; katsoo 
kuitenkin, että makroalueiden tavoitteisiin 
tarkoitettu rahoituksellinen tuki ei saa 
vaikuttaa alueiden pieniin 
kehityshankkeisiin myönnettyyn 
rahoitustukeen;

Or. ro

Tarkistus 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden alalla; korostaa, että 
alueelliset yhteistyöohjelmat on kytkettävä 
tehokkaammin alueellisiin strategioihin, 
jotka perustuvat alueellisten sidosryhmien 
yhteiseen sitoutumiseen; näkee tässä 
mahdollisuuden hyödyntää EU:n 
rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. en

Tarkistus 135
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla sillä 
edellytyksellä, että alueviranomaiset 
otetaan mukaan niiden hallintaan ja että 
ne saavat konkreettista sisältöä erityisesti 
ohjelmien hallinnoinnin suhteen;

Or. fr
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Tarkistus 136
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;
parlamentti korostaa myös jäsenvaltioiden 
sitoutumisen olevan ratkaisevaa 
makroaluestrategioiden täytäntöönpanon 
onnistumisen kannalta;

Or. sv

Tarkistus 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla, ilman että 
tämä edellyttää näille alueiden välisille 
yhteistyöaloille osoitettujen resurssien 
korottamista;

Or. es
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Tarkistus 138
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla sekä 
resurssien käytössä ja kehityskyvyssä; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. el

Tarkistus 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää tehokkaasti
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
pyrkiä yhteisiin tavoitteisiin, kuten 
ympäristönsuojeluun; näkee tässä 
mahdollisuuden hyödyntää EU:n 
rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. fr
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Tarkistus 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
alueiden rajat ylittävää potentiaalia ja 
kohdata maantieteellisiä haasteita 
esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla; 
näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää 
EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

8. pitää makroaluestrategioita suurena 
mahdollisuutena hyödyntää paremmin 
ylikansallista potentiaalia ja kohdata 
maantieteellisiä haasteita esimerkiksi 
ympäristönsuojelun alalla; näkee tässä 
mahdollisuuden hyödyntää EU:n 
rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin 
paremman koordinoinnin avulla;

Or. en

Tarkistus 141
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa kuitenkin, että on 
varmistettava, että alueita ei saa rangaista 
niiden koheesiopolitiikan kehittämisen 
yhteydessä jäsenvaltioiden 
makrotaloudellisten ja rahoituksellisten 
tavoitteiden noudattamatta jättämisestä, 
koska koheesiopolitiikkaa tarvitaan EU:n 
alueiden välisten erojen vähentämiseksi ja 
koska tällaiset rangaistukset, jotka eivät 
usein ole alueiden syytä, ainoastaan 
pahentaisivat näitä eroja;

Or. pt

Tarkistus 142
Patrice Tirolien
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; 
vaatii tämän sijasta sovittamaan 
makroalueelliset tai maantieteelliset 
strategiat tehokkaammin yhteen 
valtioiden välisellä tasolla;

9. katsoo, että toiminnallisten alueiden
(kuten metropolialueet, merialueet, 
vuoristoalueet tai jokialtaat) pohjalta 
laaditut erityiset toimintaohjelmat voivat
tuoda yhteisön toimille lisäarvoa erityisesti 
siksi, että ne edistävät alueellisen 
koheesion tavoitteen toteutumista; näiden 
ohjelmien täytyy kuitenkin tukeutua 
toimivaltaisiin alueviranomaisiin, jotka 
voivat taata niiden täytäntöönpanon tai 
koordinoinnin;

Or. fr

Tarkistus 143
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla; 

9. vaatii sovittamaan makroalueelliset tai 
maantieteelliset strategiat tehokkaammin 
yhteen valtioiden välisellä tasolla;

Or. ro
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Tarkistus 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta;
vaatii tämän sijasta sovittamaan 
makroalueelliset tai maantieteelliset 
strategiat tehokkaammin yhteen valtioiden 
välisellä tasolla;

9. korostaa, että erityiset toimintaohjelmat, 
myös monen alueen toimintaohjelmat, 
voivat tuottaa lisäarvoa vastaamalla 
toiminnallisten alueiden, kuten 
metropolialueiden, merialueiden, 
jokialueiden tai vuoristoalueiden, 
yhteisiin haasteisiin; katsoo, että näiden 
ohjelmien täytäntöönpano on 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
yhteinen tehtävä, joka on säilytettävä;
vaatii sovittamaan makroalueelliset tai 
maantieteelliset strategiat tehokkaammin 
yhteen valtioiden välisellä tasolla;

Or. fr

Tarkistus 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta;
vaatii tämän sijasta sovittamaan 
makroalueelliset tai maantieteelliset 
strategiat tehokkaammin yhteen valtioiden 
välisellä tasolla;

9. tunnustaa, että toiminnallisten 
maantieteellisten yksiköiden, kuten 
kaupunkialueiden, kaupungin ja 
maaseudun kumppanuusalueiden tai 
merialueiden ja jokialueiden, omat 
toimintaohjelmat voivat tuoda lisähyötyjä; 
vaatii sovittamaan makroalueelliset tai 
maantieteelliset strategiat tehokkaammin 
yhteen asiaankuuluvien jäsenvaltioiden, 
alueiden ja kuntien kesken;
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Or. en

Tarkistus 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; 
vaatii tämän sijasta sovittamaan 
makroalueelliset tai maantieteelliset 
strategiat tehokkaammin yhteen 
valtioiden välisellä tasolla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä, sillä niihin liittyy se vaara, 
että ne menevät päällekkäin muiden 
olemassa olevien yhteistyöalueiden tai 
-rakenteiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 147
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
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tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla ja kiinnittämään kansallisissa
toimintaohjelmissa asianmukaisesti 
huomiota näihin toiminnallisiin 
maantieteellisiin yksiköihin EU:n 
rahoituksen käytön helpottamiseksi 
alueiden välisissä kehityshankkeissa;

Or. en

Tarkistus 148
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. kyseenalaistaa sen, voivatko 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten paikallisviranomaisten 
ryhmät, metropolialueet, merialueet tai 
jokialueet) omat toimintaohjelmat tuoda 
lisähyötyjä; tämän pitäisi olla mahdollista 
niissä ohjelmissa, joissa poliittisilla (ja 
myös demokraattisilla) elimillä on riittävä 
vastuu niiden täytäntöönpanosta; sen 
pitäisi olla ensisijainen toteutusvaihtoehto 
niillä alueilla, joilla paikallinen toteutus 
tuottaa lisäarvoa kansallisiin ja 
alueellisiin ohjelmiin verrattuna; vaatii 
lisäksi sovittamaan makroalueelliset tai 
maantieteelliset strategiat tehokkaammin 
yhteen valtioiden välisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 149
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. on valmis tarkastelemaan, voivatko 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten paikallisviranomaisten 
ryhmät, metropolialueet, merialueet tai 
jokialueet) omat toimintaohjelmat tuoda 
lisähyötyjä; tämän pitäisi olla vaihtoehto 
niissä ohjelmissa, joissa poliittisten (ja 
myös demokraattisten) elinten 
muodostamilla kumppanuuksilla on
riittävä vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; 
vaatii tämän sijasta sovittamaan 
makroalueelliset tai maantieteelliset 
strategiat tehokkaammin yhteen valtioiden 
välisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 150
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta;
vaatii tämän sijasta sovittamaan 
makroalueelliset tai maantieteelliset 
strategiat tehokkaammin yhteen valtioiden 
välisellä tasolla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; vaatii tämän sijasta 
sovittamaan makroalueelliset tai 
maantieteelliset strategiat tehokkaammin 
yhteen valtioiden välisellä tasolla;

Or. bg
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Tarkistus 151
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. suhtautuu erittäin epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; omiin 
toimintaohjelmiin liittyy myös se vaara, 
että ne aiheuttavat alueiden sisäisiä 
vastakkainasetteluja; toiminnallisille 
maantieteellisille yksiköille on sen sijaan 
tarjottava tukimahdollisuuksia sen 
alueellisen ohjelman puitteissa, johon 
kyseinen yksikkö kuuluu; vaatii tämän 
sijasta sovittamaan makroalueelliset tai 
maantieteelliset strategiat tehokkaammin 
yhteen valtioiden välisellä tasolla;

Or. sv

Tarkistus 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
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vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla; 

vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla; vaatii rajatylittävien ohjelmien 
kohdalla rajatylittävien yhtymien mukaan
ottamista toimintaohjelmien 
suunnitteluun EAYY-asetuksen 
mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet,
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten merialueet tai jokialueet) 
omat toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet,
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten merialueet tai jokialueet) 
omat toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

Or. it

Tarkistus 155
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet,
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten merialueet tai jokialueet) 
omat toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

Or. cs
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Tarkistus 156
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että 
toiminnallisten maantieteellisten 
yksiköiden (kuten metropolialueet, 
merialueet tai jokialueet) omat 
toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että 
ei ole olemassa poliittista (tai 
demokraattista) elintä, jolla olisi riittävä 
vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii 
tämän sijasta sovittamaan makroalueelliset 
tai maantieteellis-taloudelliset strategiat 
tehokkaammin yhteen valtioiden välisellä 
tasolla;

Or. el

Tarkistus 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
alueiden taloudellisen dynamiikan 
kannalta; vaatii tukea integroituihin 
kehityssuunnitelmiin perustuville
mallikonsepteille ja -hankkeille, erityisesti 
sellaisille, jotka mahdollistavat 
kaupunkien, niiden reuna-alueiden ja 
maaseudun välisten yhteyksien ja 
synergian lisäämisen ja vahvistamisen;

Or. fr
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Tarkistus 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin paikallisiin 
kehityssuunnitelmiin perustuville 
mallikonsepteille ja -hankkeille sekä 
monikeskuksisen kehityksen edistämistä 
ja kaupunkien ja niiden ympäristön 
välisten suhteiden korostamista alueellista 
strategiaa noudattaen ja ottaen huomioon 
kaupunkeja ympäröivien alueiden 
ominaispiirteet; korostaa, että 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
yksityisyritysten monialaisilla paikallisilla 
toimintaryhmillä on osaamista ja 
potentiaalia kehittää kokonaisvaltainen 
strategia paikallisille palveluille, 
markkinoille, työllisyysmahdollisuuksille 
ja sosiaalista osallisuutta koskeville 
paikallisille ratkaisuille ja että ne on siksi 
otettava mukaan;

Or. en

Tarkistus 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
kehityksen käynnistäjinä Eurooppa 2020 
-strategian taloudellisten ja sosiaalisten 
tavoitteiden ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, minkä vuoksi ne 
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perustuville mallikonsepteille ja -
hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

on otettava mukaan tulevan 
koheesiopolitiikan suunnitteluun; pyytää 
vahvistamaan koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuutta alusta alkaen ja 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa, ja 
vaatii tukea integroituihin 
kehityssuunnitelmiin perustuville 
mallikonsepteille ja -hankkeille sekä 
kaupunkien ja niiden ympäristön välisten 
suhteiden korostamista;

Or. es

Tarkistus 160
László Surján

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden korostamista 
ja pieniä ja suuria kaupunkeja ja niitä 
ympäröivää maaseutua vastavuoroisesti 
hyödyttävän tilanteen luomista; pitää 
kaupunki- ja maaseutualueiden välisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamista 
erityisen tärkeänä keinona puuttua 
heikommassa asemassa olevien yhteisöjen 
asuinalueiden ongelmiin yhteisön 
välineillä;

Or. en

Tarkistus 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly



AM\865029FI.doc 85/151 PE462.896v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja -
hankkeille sekä kaupunkien ja niiden
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien ja alueiden
avainroolia Eurooppa 2020 -strategian 
taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; vaatii 
tukea integroituihin paikkakohtaisiin 
kehityssuunnitelmiin perustuville 
mallikonsepteille ja -hankkeille sekä 
kaupunkien ja niiden ympäristön välisten 
suhteiden korostamista; korostaa, että 
suurimmat sosioekonomiset erot löytyvät 
usein kaupungeista ja että myös vaurailla 
alueilla on kaupunkeja, joissa on
kovaosaisia alueita ja köyhyyssaarekkeita,

Or. en

Tarkistus 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja -
hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; haluaa edistää 
edellisellä ohjelmakaudella käynnistettyä, 
kaupungeille suunnattuja integroituja 
ohjelmia hyödyttävää muutosvoimaa ja 
korostaa meneillään olevien kokeilujen 
hyödyllisyyttä; vaatii tukea integroituihin 
kehityssuunnitelmiin perustuville 
mallikonsepteille ja -hankkeille sekä 
kaupunkien ja niiden ympäristön välisten 
suhteiden korostamista;

Or. fr
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Tarkistus 163
Juozas Imbrasas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille; koska kaupungeilla ja 
suurkaupungeilla on dynaaminen 
vaikutus alueiden taloudelliseen 
kehitykseen ja koska ne elvyttävät 
ympäröivien maaseutualueiden taloutta, 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
resurssit, joita tarvitaan vaadittujen 
kaupunki- ja esikaupunkihankkeiden 
toteuttamiseen, ja harkitsemaan 
mahdollisuutta luoda erityisiä EU:n 
toimia; katsoo, että kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostaminen entisestään on 
välttämätöntä;

Or. lt

Tarkistus 164
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja -
hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja -
hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
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ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

ympäristön välisten suhteiden 
korostamista; korostaa, että kaupungit ja 
suurkaupungit voivat kasvukeskuksina ja 
kasvun vauhdittajina tarjota keskeisen 
panoksen tietylle alueelle; 
samanaikaisesti korostaa 
maaseututaajamien tarvetta osallistua 
tietyn toiminnallisen maantieteellisen 
yksikön integroituihin ratkaisuihin 
kumppanuuksien ja verkostojen 
edistämisen avulla;  

Or. bg

Tarkistus 165
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja -
hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii lisää tukea 
kaupunkialueiden valtavirtaohjelmiin, 
kuten nykyisen ohjelmakauden aikana on 
jo tehty; vaatii, että valtavirtaistamisen 
täytäntöönpanosta tehdään pakollista; 
vaatii tukea integroituihin 
kehityssuunnitelmiin perustuville 
mallikonsepteille ja -hankkeille sekä 
kaupunkien ja niiden ympäristön välisten 
suhteiden korostamista;

Or. en

Tarkistus 166
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niihin 
toiminnallisesti kytkettyjen 
maaseutualueiden välisten suhteiden 
korostamista;

Or. pl

Tarkistus 167
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien ja
kaupunkialueiden avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden korostamista 
alueellista strategiaa noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 168
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
10 kohta



AM\865029FI.doc 89/151 PE462.896v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista; painottaa kuitenkin, että 
tämä ei saa tapahtua maaseutualueiden 
kustannuksella;

Or. de

Tarkistus 169
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien – myös 
pääkaupunkien ja alueiden – avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

Or. en

Tarkistus 170
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
integroituihin kehityssuunnitelmiin 
perustuville mallikonsepteille ja 
-hankkeille sekä kaupunkien ja niiden 
ympäristön välisten suhteiden 
korostamista;

10. korostaa kaupunkien avainroolia 
Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, 
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; vaatii tukea 
paikkakohtaisiin integroituihin paikallisiin 
kehityssuunnitelmiin perustuville 
mallikonsepteille ja -hankkeille sekä 
kaupunkien ja niiden ympäristön välisten 
suhteiden korostamista;

Or. en

Tarkistus 171
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pyytää komissiolta, että se antaa 
jatkossakin jäsenvaltioiden ja alueiden 
määritellä kaupunkialueet sopivana 
pitämällään tavalla;

Or. en

Tarkistus 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset 
(kiintiöt) erityisesti kansallisen 
ohjelmajaon (ESR/EAKR), 
kaupunkikehityksen, maaseutualueiden ja 
muiden luokkien tai toiminnallisten 
alueiden osalta; pitää ongelmallisena 

11. panee merkille, että kansallisia 
määrärahoja ESR:ään voidaan 
tarkastella vain jälkikäteen; voi harkita 
tarkistavansa tätä lähestymistapaa 
tulevassa ohjelmasuunnittelussa; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
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myös sitä, että tukikelpoiset kaupungit ja 
alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

Or. en

Tarkistus 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että 
tukikelpoiset kaupungit ja alueet on pakko 
määrittää jo toimintaohjelmien yhteydessä, 
ja vaatii myös tässä yhteydessä 
tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueille 
mahdollisuuden kilpailuun perustuvaan 
valintamenettelyyn;

11. torjuu pakolliset määrälliset 
vaatimukset (kiintiöt) erityisesti kansallisen 
ohjelmajaon (ESR/EAKR), paikallis- ja 
kaupunkikehityksen, maaseutualueiden ja 
muiden luokkien tai toiminnallisten 
alueiden osalta voisi turvata 
toimenpiteiden suuremman kriittisen 
massan; se, että tukikelpoiset kaupungit ja 
alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, on
vaihtoehto, joka pitäisi asettaa etusijalle 
silloin, kun tämä menetelmä takaa 
lisäarvon ja tuen määrän keskittämisen; 
tästä on neuvoteltava monitasoisen 
hallinnon periaatteiden pohjalta; 
jäsenvaltioiden ja alueiden tehtävänä on 
myös tässä yhteydessä järjestää kilpailuun 
perustuvat valintamenettelyt;

Or. en

Tarkistus 174
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR) osalta; pitää ongelmallisena 
myös sitä, että tukikelpoiset alueelliset
alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

Or. cs

Tarkistus 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan 
valintamenettelyyn;

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä hallinnoimaan 
kilpailuun perustuvaa valintamenettelyä 
mahdollisimman pitkälti yhteistyössä 
alueiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 176
Franz Obermayr
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden
kilpailuun perustuvaan
valintamenettelyyn;

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille lisää vastuuta 
kilpailuun ja suoritukseen perustuvien 
valintamenettelyjen kautta;

Or. de

Tarkistus 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset 
(kiintiöt) erityisesti kansallisen 
ohjelmajaon (ESR/EAKR), 
kaupunkikehityksen, maaseutualueiden ja
muiden luokkien tai toiminnallisten 
alueiden osalta; pitää ongelmallisena myös 
sitä, että tukikelpoiset kaupungit ja alueet 
on pakko määrittää jo toimintaohjelmien 
yhteydessä, ja vaatii myös tässä yhteydessä 
tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueille 
mahdollisuuden kilpailuun perustuvaan 
valintamenettelyyn;

11. kyseenalaistaa määrällisten 
vaatimusten (kiintiöiden) hyödyllisyyden 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

Or. es
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Tarkistus 178
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset 
(kiintiöt) erityisesti kansallisen 
ohjelmajaon (ESR/EAKR), 
kaupunkikehityksen, maaseutualueiden ja 
muiden luokkien tai toiminnallisten 
alueiden osalta; pitää ongelmallisena myös 
sitä, että tukikelpoiset kaupungit ja alueet 
on pakko määrittää jo toimintaohjelmien 
yhteydessä, ja vaatii myös tässä yhteydessä 
tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueille 
mahdollisuuden kilpailuun perustuvaan 
valintamenettelyyn;

11. vastustaa määrällisten vaatimusten 
(kiintiöiden) moninkertaistumista 
erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

Or. fr

Tarkistus 179
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. torjuu määrälliset vaatimukset 
(kiintiöt) erityisesti kansallisen 
ohjelmajaon (ESR/EAKR), 
kaupunkikehityksen, maaseutualueiden ja 
muiden luokkien tai toiminnallisten 
alueiden osalta; pitää ongelmallisena myös 
sitä, että tukikelpoiset kaupungit ja alueet 
on pakko määrittää jo toimintaohjelmien 
yhteydessä, ja vaatii myös tässä yhteydessä 
tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueille 
mahdollisuuden kilpailuun perustuvaan 
valintamenettelyyn;

11. katsoo, että on harkittava määrällisiä 
vaatimuksia (kiintiöitä) erityisesti 
kansallisen ohjelmajaon (ESR/EAKR), 
paikallis- ja kaupunkikehityksen, 
maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää 
ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo 
toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii 
myös tässä yhteydessä tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden 
kilpailuun perustuvaan valintamenettelyyn;

Or. en
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Tarkistus 180
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota velvoittamaan 
jäsenvaltiot osallistamaan tärkeiden 
kaupunkialueiden ja sekä alueellisten että 
paikallisten julkisyhteisöjen vastuulliset 
toimijat koheesiopoliittisten päätösten 
kaikissa vaiheissa (strateginen 
suunnittelu, kehittämis- ja 
investointikumppanuussopimusten sekä 
toimintaohjelmien määrittely ja 
neuvottelu); 

Or. de

Tarkistus 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista; 
vaatii tarkastelemaan maaseutualueiden 
ja kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja 
taloudellisessa yhteydessä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista; 
vaatii tarkastelemaan maaseutualueiden 
ja kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja 
taloudellisessa yhteydessä;

12. korostaa, että koheesiopolitiikassa ei 
saa esiintyä aluetyyppien mielivaltaista
suosimista; 

Or. es

Tarkistus 183
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista;
vaatii tarkastelemaan maaseutualueiden ja 
kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä;

12. vaatii tarkastelemaan maaseutualueiden 
ja kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 184
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista; vaatii 

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista; vaatii 
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tarkastelemaan maaseutualueiden ja 
kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä;

tarkastelemaan maaseutualueiden ja 
kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa, taloudellisessa ja 
ympäristöasioiden yhteydessä;

Or. el

Tarkistus 185
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista; 
vaatii tarkastelemaan maaseutualueiden ja 
kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä;

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa on tarkasteltava 
maaseutualueiden ja kaupunkialueiden 
kumppanuuksia vahvemmin 
maaseutualueiden samanlaisten kehitys-
ja elämänlaadun edellytysten 
varmistamisen kannalta sosiaalisiin ja
taloudellisiin tekijöihin nähden;

Or. pl

Tarkistus 186
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että rakenne- ja 
koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä 
aluetyyppien yksipuolista suosimista; vaatii 
tarkastelemaan maaseutualueiden ja 
kaupunkialueiden kumppanuuksia 
vahvemmin sosiaalisessa ja taloudellisessa 
yhteydessä;

12. korostaa, että koheesiopolitiikassa ei 
saa esiintyä aluetyyppien yksipuolista 
suosimista; vaatii tarkastelemaan 
maaseutualueiden ja kaupunkialueiden 
kumppanuuksia vahvemmin sosiaalisessa 
ja taloudellisessa yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että kaupunkien ongelmiin –
liittyivätpä ne ympäristöön tai elinolojen 
heikkenemiseen, sosiaaliseen 
syrjäytymiseen tai taloudellisen 
vetovoiman puutteeseen – on puututtava 
erityisellä tavalla ja asiaan suoraan 
liittyvien hallinnon tasojen on 
osallistuttava tähän suoraan; korostaa, 
että kovaosaisiin alueisiin keskittyvissä 
toimissa on sovellettava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa erojen 
kaventamiseksi, alueiden sisäisen 
köyhyyden ja syrjinnän torjumiseksi sekä 
köyhien kaupunginosien eriytymisen 
vähentämiseksi; kehottaa antamaan 
paikallisille toimijoille lisää vastuuta 
tarvittavien toimenpiteiden valmistelusta 
ja täytäntöönpanosta ja keskittymään 
erityisesti asuntojen ja rakentamisen 
energiatehokkuutta ja kestävää 
kaupunkiliikennettä koskeviin 
toimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 188
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. palauttaa mieliin, että EU:ssa on 
joidenkin syrjäisimpien alueiden kaltaisia 
alueita, joilla on etäisyytensä vuoksi 
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merirajoja, jotka eivät sisälly 
rajatylittävään yhteistyöhön liittyvään 
merirajan etäisyyden 
arviointiperusteeseen; katsoo kuitenkin, 
että näiden EU:n ulkopuolella sijaitsevien 
alueiden ja maantieteellisten alueiden 
yhdentymistä ja avautumista ei – eikä 
myöskään voida – mitata ainoastaan 
niiden suuren maantieteellisen etäisyyden 
perusteella; toteaa, että nämä alueet ovat 
useisiin eri maailman alueisiin liittyvien 
historiallisten, kielellisten ja 
kulttuurillisten siteidensä rikkauden 
ansiosta etuoikeutetussa asemassa näiden 
suhteiden syventämiseksi, jotta EU:n 
asemaa maailmassa voidaan vahvistaa; 
katsoo, että näiden alueiden on tämän 
vuoksi voitava osallistua rajatylittävää 
yhteistyötä koskeviin ohjelmiin;

Or. pt

Tarkistus 189
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 2020 -
strategian koulutus- ja sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin; katsoo kuitenkin, että 
vastaavien politiikan alojen kattava 
yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita 
siten, että vastuu säilytetään kansallisella 
ja alueellisella tasolla; 

Poistetaan.

Or. el
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Tarkistus 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan 
alojen kattava yhteisöllistäminen on 
tuomittu epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita 
siten, että vastuu säilytetään kansallisella 
ja alueellisella tasolla;

13. korostaa, että rakennerahoituksen on 
suuntauduttava voimakkaammin koulutus-
ja sosiaalipolitiikkaan; korostaa, että 
ESR:n tehtävää työntekijöiden 
koulutustason parantamisen, 
työntekijöiden elinikäisen oppimisen 
turvaamisen ja osaamisen kehittämisen 
alalla on vahvistettava; kehottaa 
komissiota harkitsemaan kaikkia 
mahdollisia poliittisia vaihtoehtoja ESR:n 
merkityksen lisäämiseksi 
rakennerahastojen tulevassa rakenteessa 
Euroopan unionin sosiaalisen mallin 
parantamiseksi; katsoo, että ESR on 
kannattavaa pitää osana rahastojen 
yleisiä säännöksiä koskevaa perusasetusta 
mutta omilla säännöillään;

Or. en

Tarkistus 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan 
alojen kattava yhteisöllistäminen on 
tuomittu epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin, sosiaalinen 
osallisuus sekä tavaroiden ja palvelujen 
saatavuus mukaan luettuina; pyytää 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
rakennerahastojen potentiaalia ja 
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kehittämään edelleen mallihankkeita 
siten, että vastuu säilytetään kansallisella 
ja alueellisella tasolla;

synergiaa niiden uudistusten 
toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan 
alojen kattava yhteisöllistäminen on 
tuomittu epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita 
siten, että vastuu säilytetään kansallisella 
ja alueellisella tasolla;

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus-, kulttuuri- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin ja 
noudatettava samalla 
toissijaisuusperiaatetta; 

Or. en

Tarkistus 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan 

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuella on pyrittävä saavuttamaan
Eurooppa 2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittiset tavoitteet kunnioittaen 
eri kansallisen ja alueellisen tasojen 
toimivaltuuksia;
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alojen kattava yhteisöllistäminen on 
tuomittu epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita 
siten, että vastuu säilytetään kansallisella 
ja alueellisella tasolla;

Or. es

Tarkistus 194
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan 
alojen kattava yhteisöllistäminen on 
tuomittu epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita
siten, että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

13. korostaa, että rakennerahastoilla on 
vastattava Eurooppa 2020 -strategian 
koulutus- ja sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin; 
vaatii siksi, että kansallisissa 
uudistusohjelmissa otetaan nämä haasteet 
asianmukaisesti huomioon toteutettavissa 
toimenpiteissä siten, että vastuu säilytetään 
kansallisella ja alueellisella tasolla;

Or. fr

Tarkistus 195
Salvatore Caronna

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
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sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan alojen 
kattava yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että koheesiopolitiikan on 
säilytettävä itsenäisyytensä ja omat 
tavoitteensa; vaatii siksi kehittämään 
edelleen mallihankkeita siten, että vastuu 
säilytetään kansallisella ja alueellisella 
tasolla;

Or. it

Tarkistus 196
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan alojen 
kattava yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi
kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa pitäisi myös ottaa 
huomioon Eurooppa 2020 -strategian 
koulutus- ja sosiaalipoliittiset haasteet; 
katsoo kuitenkin, että vastaavien politiikan 
alojen kattava yhteisöllistäminen on 
tuomittu epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 197
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
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voimakkaammin Eurooppa 2020 
-strategian koulutus- ja sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin; katsoo kuitenkin, että 
vastaavien politiikan alojen kattava 
yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten,
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

voimakkaammin Eurooppa 2020 
-strategian koulutus- ja sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin; katsoo kuitenkin, että 
vastaavien politiikan alojen kattava 
yhteisöllistäminen paitsi epäonnistuisi 
taloudellisista syistä, olisi myös 
toissijaisuusperiaatteen vastaista ja siltä 
puuttuisi riittävä demokraattinen 
legitiimiys; vaatii siksi kehittämään 
edelleen mallihankkeita siten,
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla; 

Or. de

Tarkistus 198
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 2020 -
strategian koulutus- ja sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin; katsoo kuitenkin, että 
vastaavien politiikan alojen kattava 
yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten,
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla; 

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 2020 -
strategian koulutus- ja sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin; katsoo kuitenkin, että 
vastaavien politiikan alojen kattava 
yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten,
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla ja että niissä säilyy 
erityinen aluepoliittinen sidos; vaatii tässä 
yhteydessä suuremmassa määrin 
osallistamaan opetuksen tarjoajia 
yritysmaailmasta;   

Or. de

Tarkistus 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan alojen 
kattava yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin samalla, kun 
koheesio pidetään sopimuksen mukaisesti 
EU:n kaikenkattavana tavoitteena; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan alojen 
kattava yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen paikkakohtaisia 
paikallisia mallihankkeita siten, että vastuu 
säilytetään kansallisella ja alueellisella 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 200
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan alojen 
kattava yhteisöllistäminen on tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

13. korostaa, että koheesio- ja 
rakennetuessa on suuntauduttava 
voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja 
sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo 
kuitenkin, että vastaavien politiikan alojen 
täydellinen yhteisöllistäminen ei ole 
toivottavaa vaan olisi tuomittu 
epäonnistumaan jo pelkästään ilmeisistä 
taloudellisista syistä; vaatii siksi 
kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

Or. fr
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Tarkistus 201
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa myös, että 
koheesiopolitiikasta ei saa tulla muun 
muassa tutkimusta ja kehitystä, 
teollisuuden innovaatioita, 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevien 
politiikkojen kaltaisia alakohtaisia 
kysymyksiä palveleva väline, jotta voidaan 
välttää koheesiopolitiikan ensisijaisen 
tavoitteen heikkeneminen ja ehtojen 
asettaminen koheesiopolitiikan 
hyödyntämiselle alueiden potentiaalin 
kehittämiseksi, mikä on välttämätöntä 
kaikkein pahimmasta puutteesta kärsivien 
ja kaikista kehittyneimpien alueiden 
välisten erojen vähentämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 

14. vaatii, että koska 20/20/20-tavoitteet on 
saavutettava, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla;
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alueilla;

Or. es

Tarkistus 203
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla;

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen 
yhtenä painopisteenä, jos ohjelmiin on 
saatavana riittävästi rahoitusta ja 
uusiutuvaan energiaan keskittyminen 
tuottaa eurooppalaista lisäarvoa sellaisten 
hajautettuja energiakonsepteja koskevien 
suunnitelmien pohjalta, jotka käsittävät
tehokkaat varastointiteknologiat alueilla;

Or. en

Tarkistus 204
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen ja 
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tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla;

ydinvoiman lakkauttamiseen; tukee 
hajautettuja energiakonsepteja koskevia 
vastaavia suunnitelmia, jotka käsittävät 
tehokkaat varastointiteknologiat alueilla; 

Or. de

Tarkistus 205
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla; 

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla; tukee tässä yhteydessä alueellisen 
talouden voimavarojen hyödyntämistä;

Or. de

Tarkistus 206
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien 

14. vaatii, että erityisesti koska 
energialähteiden alalla on väistämättä 
edessä siirtyminen kohti uusiutuvia 
energiamuotoja ja koska ilmastosta 
keskustellaan, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä 
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energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla;

ympäristöteknologian ja uusiutuvien 
energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; 
tukee hajautettuja energiakonsepteja 
koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka 
käsittävät tehokkaat varastointiteknologiat 
alueilla;

Or. fi

Tarkistus 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
keskityttävä ensisijaisesti alueisiin, joilla 
mahdollisuudet energiahuoltoratkaisuihin 
ovat poliittisista ja maantieteellisistä syistä 
merkittävästi rajoittuneet; 

Or. fr

Tarkistus 208
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 



PE462.896v01-00 110/151 AM\865029FI.doc

FI

erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla 
mahdollisuudet markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat 
poliittisista ja maantieteellisistä syistä 
merkittävästi rajoittuneet; vaatii lisäksi 
kytkemään rakennerahastojen tuen aina 
siihen edellytykseen, että periaatteessa 
vaaditaan kaupallista panosta ja että 
noudatetaan jaetun taloudellisen vastuun 
periaatetta;

erityisinvestointeja; vaatii lisäksi 
kytkemään rakennerahastojen tuen aina 
siihen edellytykseen, että periaatteessa 
vaaditaan kaupallista panosta ja että 
noudatetaan jaetun taloudellisen vastuun 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

15. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta on lisättävä seuraavalla 
koheesiopolitiikan ohjelmakaudella; 
katsoo, että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
koheesiopolitiikan keskeisinä 
painopistealoina; pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joilla mahdollistetaan 
uusiutuvien energialähteiden integroitu 
käyttö ja hajautettujen älykkäiden 
energiaverkkojen perustaminen ja joiden 
on kuitenkin rajoituttava alueisiin, joilla 
mahdollisuudet markkinataloudellisiin
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
edellytykseen, että periaatteessa 
noudatetaan jaetun taloudellisen vastuun 
periaatetta;
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Or. en

Tarkistus 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina energian
sisämarkkinoiden vahvistamiseen ja 
toimitusvarmuuteen sekä siihen, että 
noudatetaan jaetun taloudellisen vastuun 
periaatetta;

Or. es

Tarkistus 211
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla 
mahdollisuudet markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan kestävään ja 
yhtenäiseen energia-infrastruktuuriin 
tehtäviä erityisinvestointeja EU:ssa,
erityisesti alueilla, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
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edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

Or. fr

Tarkistus 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin 
rajoituttava alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin 
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

15. pitää mahdollisena, että 
rakennerahastoista tuetaan energia-
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja, 
joiden on kuitenkin rajoituttava erityisesti 
alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin
energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista 
ja maantieteellisistä syistä merkittävästi 
rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään 
rakennerahastojen tuen aina siihen 
edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan 
kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

Or. en

Tarkistus 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pitää koheesiopolitiikan tehtävänä 
myös Euroopan merkittävien 
liikennereittien TEN-pääverkossa olevien 
aukkojen paikkaamista ja pullonkaulojen 
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poistamista, erityisesti raja-alueilla, joita 
tässä suhteessa on pahasti laiminlyöty; 

Or. de

Tarkistus 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. ottaa huomioon sosiaalisen 
osallisuuden alan tehtävien lisääntymisen 
neljän työllisyyssuuntaviivan, 
ihmisarvoisen ja hyvän työn periaatteiden 
tukemisen (sellaisina kuin ILO on ne 
esittänyt), epävarmojen työsuhteiden ja 
pimeän työn torjunnan, sukupuolten 
välisen tasa-arvon sekä työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista koskevien 
asianmukaisten edellytysten toteuttamisen 
alalla ja vaatii siksi, että 
koheesiopolitiikalla on vaikutettava 
voimakkaammin näihin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien 
ja luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden kehityksen kannalta, 
kunhan ne ovat kestävyyden ja koheesion 
käsitteiden mukaisia; kehottaa 
tarkistamaan liikenneinfrastruktuurin 
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vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

rahoitusta niin, että siinä suuntaudutaan 
EU:n tavoitteisiin, jotka koskevat 
ilmastonmuutosta, öljyriippuvuuden ja 
onnettomuuksien vähentämistä ja 
ympäristönsuojelulainsäädäntöä, ja vaatii 
tieinfrastruktuurille ylärajaa, joka on 
asetettava enintään 20 prosenttiin 
liikenneinfrastruktuurin yhteenlasketusta 
osarahoituksesta; korostaa tarvetta 
keskittyä olemassa oleviin ja rajat 
ylittäviin ratayhteyksiin ja asettaa 
etusijalle uudet jäsenvaltiot;

Or. en

Tarkistus 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien, 
merten moottoriteiden ja luokiteltujen 
Eurooppa-väylien laajentamista ja 
saatavuutta on vahvistettava erityisesti 
raja-alueilla ja syrjäisimmillä alueilla; 
ehdottaa, että tiettyjä rajat ylittäviä 
"infrastruktuureja" pidetään ensisijaisina 
hankkeina, joille voidaan myöntää 
tavoitteiden 1, 2 ja 3 varoja, ja pyytää 
pakollista oikeutta tehdä tällaisesta 
toimenpiteestä ensimmäinen aluetason 
ehdotus sekä raja-alueiden ja 
paikallisviranomaisten tasaveroista 
osallistumista suunnitteluun;

Or. en
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Tarkistus 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
pyytää myös kiinnittämään erityistä 
huomiota syrjäisimpiin alueisiin ja 
saarialueisiin;

Or. es

Tarkistus 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; vaatii 
ottamaan syrjäisimmät alueet 
täysipainoisesti mukaan Euroopan 
laajuiseen liikenneverkkoon ja 
ensisijaisiin hankkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 219
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet riittävän rahoituksen 
varmistamiseksi ja turvaamaan 
ensisijaisten TEN-T-hankkeiden oikea-
aikaisen täytäntöönpanon; kehottaa 
tehostamaan "infrastruktuurin" tukemista 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
tavoitteen 3 yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 220
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla ja 
näiden infrastruktuurien laajentamista 
kaikille EU:n alueille on tuettava; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;
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Or. pt

Tarkistus 221
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
pyytää arvioimaan "infrastruktuurin"
mahdollisuutta eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 222
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen 3 yhteydessä;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla 
liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli 
Euroopan alueiden yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja 
luokiteltujen Eurooppa-väylien 
laajentamista ja saatavuutta on 
vahvistettava erityisesti raja-alueilla; 
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" 
tukemista eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön tavoitteen yhteydessä;

Or. fr



PE462.896v01-00 118/151 AM\865029FI.doc

FI

Tarkistus 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. tukee pk-yritysten ja mikroyritysten 
taloudellista kehitystä ja työllistämistä; 
pyytää siksi tarkastelemaan 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen (Small Business Act) 
"pienet ensin"- ja "vain kerran" 
-perusperiaatteita koheesiopolitiikan 
yhtenä perustana ja katsoo, että 
jäsenvaltioiden ja alueiden pitäisi soveltaa 
näitä periaatteita toimintaohjelmiaan 
laatiessaan;

Or. en

Tarkistus 224
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. rohkaisee liikenneperiaatteen 
soveltamista EAKR-varojen ja 
kansallisten varojen avulla, koska näillä 
toimenpiteillä on lisäarvoa alueellisen 
lähentymisen, alueellisen koheesion ja 
kehittämistoimien, kuten matkailun, 
vahvistamisessa, sillä nämä ovat tärkeitä 
syrjäisille alueille, kuten saaristoalueille; 

Or. el
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Tarkistus 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) voivat myös olla tavoitteita, 
joihin koheesio- ja rakennepolitiikalla 
pyritään eri tavalla; katsoo, että Eurooppa 
2020 -tavoitteet ovat makrotaloudellisia 
tavoitteita, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava, ja että koheesiopolitiikassa 
pitää puolestaan keskittyä sen omaan
strategiaan, sillä se on tärkeä 
Eurooppa 2020 -strategiaa täydentävä 
politiikanala;

Or. fr

Tarkistus 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit ovat jo osa 
koheesiopolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen;

Or. es
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Tarkistus 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti koheesiopolitiikan rakenteeseen;

Or. fr

Tarkistus 228
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kilpailukyky ja työllisyys, 
alueellinen yhteistyö);

Or. fr
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Tarkistus 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, kestävä kehitys, energia, 
ympäristö, ilmastonsuojelu, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

Or. en

Tarkistus 230
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesio- ja 
rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 
2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen 
(lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

17. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian ydinelementit (innovointi, 
koulutus, energia, ympäristö, työllisyys, 
kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden 
torjunta) ovat jo osa koheesiopolitiikkaa; 
katsoo, että Eurooppa 2020 -haasteet 
pystytään integroimaan mainiosti nykyisiin 
kolmeen tavoitteeseen (lähentyminen, 
kasvu ja työllisyys, rajatylittävä kehitys);

Or. en
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Tarkistus 231
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että sijoitukset 
innovaatioon ja koulutukseen voivat 
edistää kasvua; huomauttaa kuitenkin, 
että vastaavan infrastruktuurin (liikenne, 
laajakaistainternet, energia) ja 
soveltuvien instituutioiden (tasapainoinen 
sekoitus julkisia sijoituksia ja 
finanssipolitiikan lujittamista 
makrotaloudellisin keinoin, sähköiset 
hallinnointipalvelut, rajatylittävä 
oppiminen) on oltava tässä tukena;  

Or. de

Tarkistus 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että Eurooppa 2020 
-strategia on tärkeä viitekohta Euroopan 
tulevaisuudelle ja EU:n politiikalle, koska 
sillä pyritään vahvistamaan osaamiseen 
perustuvan, ympäristöä kunnioittavan ja 
sosiaaliseen integraatioon suuntautuvan 
talouskasvun pohjaa; vahvistaa tätä 
taustaa vasten, että koheesiopolitiikalla on 
keskeinen Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva tehtävä;

Or. es



AM\865029FI.doc 123/151 PE462.896v01-00

FI

Tarkistus 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista 
on pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 
2020 -tavoitteita on voitava jossain 
määrin tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista 
on pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 
2020 -tavoitteita on voitava jossain 
määrin tulkita juuri heikoimpien ja 

Poistetaan.
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epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, 18. korostaa
että myös perusinfrastruktuurien 
edistämistä ja perinteisten 
energiamuotojen tukemista on pidettävä 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden mukaisena, 
koska vasta kilpailukykyiset liikenne-, 
energia- ja viestintäverkostot sekä 
jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 
2020 -tavoitteita on voitava jossain 
määrin tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

kiireellistä tarvetta uudenaikaistaa ja 
parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, 
jotka ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla 
saattaa olla tarpeen tehdä merkittäviä 
sijoituksia ja että koheesiopoliittinen 
rahoitus on tarkoituksenmukainen keino 
edistää näiden tarpeiden tyydyttämistä; 
muistuttaa, että infrastruktuuritarpeet on 
selvitettävä tarkasti ja että on vältettävä 
juuttumista ylijäämäkapasiteettiin 
ottamalla kustannustehokkaan 
energiatehokkuuden potentiaali kunnolla 
huomioon; korostaa EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta ja 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
suomaa tilaisuutta rahoittaa keskeisessä 
asemassa olevia Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

Or. en

Tarkistus 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 
-tavoitteita on voitava jossain määrin
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien
alueiden tapauksessa; 

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 
-tavoitteita on voitava jossain määrin
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä innovatiivisten 
rahoitusratkaisujen, kuten EU:n 
myöntämien hankelainojen tai julkisten ja 
yksityisten tahojen kumppanuuksien sekä 
Euroopan investointipankin ja 
investointirahaston muodostaman 
ryhmän (EIB/EIF) muiden palveluiden, 
vahvempaa käyttöä;  

Or. de

Tarkistus 237
Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä ympäristöinfrastruktuurit antavat
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
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mukana pyrkimässä Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 
-tavoitteita on voitava jossain määrin 
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

mukana pyrkimässä Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 
-tavoitteita on voitava jossain määrin 
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

Or. bg

Tarkistus 238
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista
on pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 
2020 -tavoitteita on voitava jossain määrin 
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 
2020 -tavoitteita on voitava jossain määrin 
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 239
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
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perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 
2020 -tavoitteita on voitava jossain määrin 
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
alueille mahdollisuuden olla mukana 
pyrkimässä Eurooppa 2020 -tavoitteisiin –
tästä syystä Eurooppa 2020 -tavoitteita on 
voitava jossain määrin tulkita juuri 
alueiden tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 240
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 
-tavoitteita on voitava jossain määrin
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa;

18. katsoo, että myös 
perusinfrastruktuurien edistämistä ja 
perinteisten energiamuotojen tukemista on 
pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
mukaisena, koska vasta kilpailukykyiset 
liikenne-, energia- ja viestintäverkostot 
sekä 5-portaisen jätehierarkian mukaiset
jätehuoltoinfrastruktuurit antavat 
lähentymisalueille mahdollisuuden olla 
mukana pyrkimässä Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 
-tavoitteita on voitava jossain määrin
tulkita juuri heikoimpien ja 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
alueiden tapauksessa; 

Or. de

Tarkistus 241
Gaston Franco
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena 
määritettäessä, miten rahastojen rahoitus 
jakautuu kaikkien alueiden kesken
vuoden 2013 jälkeen; katsoo lisäksi, että 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon on 
perustuttava laajempiin indikaattoreihin 
kuin BKT:hen, niin että huomioon 
otetaan esimerkiksi kestävyys, 
yleishyödyllisten palvelujen saatavuus, 
alueen väestötiheys tai inhimillisen 
kehityksen indeksi;

Or. fr

Tarkistus 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:n pitäisi pysyä yhtenä 
pääkriteerinä määritettäessä 
mahdollisuutta saada aluepoliittista 
tukea, mutta sitä on täydennettävä muilla 
indikaattoreilla heikoimmassa asemassa 
olevien alueiden määrittämiseksi; 
korostaa, että yksin BKT:llä ei kyetä 
antamaan kattavaa kuvaa alueen 
kehityksestä, koska siinä ei oteta 
huomioon merkityksellisiä sosiaalisia 
tekijöitä, kuten tuloeroja ja työttömyyttä; 
ehdottaa rajan säilyttämistä eniten tukea 
saavien alueiden (alle 75 prosenttia EU:n 
keskiarvosta) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden määritystä varten; 
ehdottaa, että EU:n rahastojen 
osarahoitusosuus vaihtelisi 50 prosentista 
75 prosenttiin sen mukaan, miten 
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kaukana alue on EU:n keskiarvosta; 
toteaa, että asiasta vastaaville kansallisille 
elimille on jätettävä liikkumavaraa, jotta ne 
voivat ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla
huomioon myös muita indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 243
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. hyväksyy sen, että BKT:tä pidetään
edelleen keskeisenä perusteena 
määritettäessä alueiden ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
mahdollisuutta saada tukea 
koheesiopolitiikan eri tavoitteista; katsoo 
kuitenkin, että koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanon on perustuttava 
laajempiin indikaattoreihin kuin 
BKT:hen; korostaa lisäksi, että 
kansallisia tilastollisia välineitä on 
yhdenmukaistettava enemmän; pitää 
ensisijaisen tärkeänä harkita 
syvällisemmin BKT:tä täydentäviä 
koheesiopolitiikan indikaattoreita;

Or. fr

Tarkistus 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
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pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; katsoo, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
kuitenkin perusteltua jättää mahdollisuus 
ottaa tarkoituksenmukaisimmissa 
päätöksentekoelimissä käyttöön kutakin
tavoitetta varten ja maantieteellistä 
keskittymistä kunnioittaen muita 
indikaattoreita, joilla voidaan mitata 
erilaisia sosiaalisia, taloudellisia, 
ympäristöön liittyviä, väestörakenteellisia 
ja maantieteellisiä haasteita;

Or. it

Tarkistus 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä yhtenä keskeisenä perusteena 
alueiden ja lähentymisvaltioiden 
tukikelpoisuuden määrityksessä tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta tarpeeseen ja 
mahdollisuuteen ottaa käyttöön muita, 
alueellisen koheesion periaatteen 
monitahoisuutta vastaavia indikaattoreita; 
toteaa, että asiasta vastaaville kansallisille 
elimille on jätettävä liikkumavaraa, jotta ne 
voivat ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

Or. es

Tarkistus 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että sosiaalisen 
koheesion ja alueellisen koheesion ja 
jatkuvuuden mittaamisessa pitäisi käyttää 
täydentäviä merkityksellisiä 
indikaattoreita (kuten työttömyysaste, 
köyhyys jne.) sekä 
ympäristöindikaattoreita; toteaa, että 
asiasta vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKTL:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;



PE462.896v01-00 132/151 AM\865029FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 248
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; kiinnittää huomiota 
mahdollisuuteen antaa asiasta vastaaville 
kansallisille elimille liikkumavaraa, jotta 
ne voivat vahvistaa sopivimman 
päätöksentekotason ja määrittää 
yksittäisiin tavoitteisiin liittyviä 
mahdollisia kansallisia indikaattoreita;

Or. it

Tarkistus 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on oltava
liikkumavaraa käyttää sopivilla 
päätöksentekotasoilla myös muita 
indikaattoreita, joista on sovittava 
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huomioon myös muita indikaattoreita; kansallisissa strategisissa viitekehyksissä, 
ja niiden käyttöä alueellisten tavoitteiden 
asettamisessa pitäisi edistää asetuksin, 
kun tällä varmistetaan suurempi lisäarvo 
ja EU:n varojen keskittäminen;

Or. en

Tarkistus 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä asetuksessa 
(EY) N:o 1083/2006 olevan 5 artiklan 
mukaisesti; toteaa, että asiasta vastaaville 
kansallisille elimille on jätettävä 
liikkumavaraa, jotta ne voivat ottaa 
sopivilla päätöksentekotasoilla huomioon 
myös muita indikaattoreita;

Or. bg

Tarkistus 251
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä henkeä kohden 
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BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

lasketusta BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille elimille on 
jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat 
ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen 
pidettävä keskeisenä perusteena eniten 
tukea saavien alueiden (alle 75 prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) 
määrityksessä; toteaa, että asiasta 
vastaaville kansallisille ja alueellisille 
elimille on jätettävä liikkumavaraa, jotta ne 
voivat ottaa sopivilla päätöksentekotasoilla 
huomioon myös muita indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä 
eniten jäljessä olevien alueiden on 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti oltava 
edelleen koheesiopolitiikan kohteena; 

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä 
eniten jäljessä olevien alueiden on 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti oltava 
edelleen koheesiopolitiikan kohteena; 
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korostaa, että epäedullisimmassa asemassa 
oleville alueille on tavoitteen 1 
(lähentyminen) puitteissa osoitettava 
kehitysongelmia vastaava osuus;

korostaa, että epäedullisimmassa asemassa 
oleville alueille on osoitettava varoja 
kehitysongelmia vastaava osuus;

Or. es

Tarkistus 254
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä 
eniten jäljessä olevien alueiden on
Lissabonin sopimuksen mukaisesti oltava 
edelleen koheesiopolitiikan kohteena; 
korostaa, että epäedullisimmassa asemassa 
oleville alueille on tavoitteen 1 
(lähentyminen) puitteissa osoitettava
kehitysongelmia vastaava osuus;

20. vaatii, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti koheesiopolitiikan täytyy 
jatkossakin koskea kaikkia alueita ja että 
se on kohdennettava ennen kaikkea 
kehityksessä eniten jäljessä oleviin 
alueisiin; korostaa, että epäedullisimmassa 
asemassa oleville alueille on tavoitteen 1 
(lähentyminen) puitteissa osoitettava 
kehitysongelmia vastaava osuus;

Or. en

Tarkistus 255
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä 
eniten jäljessä olevien alueiden on 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti oltava 
edelleen koheesiopolitiikan kohteena; 
korostaa, että epäedullisimmassa asemassa 
oleville alueille on tavoitteen 1 
(lähentyminen) puitteissa osoitettava 
kehitysongelmia vastaava osuus;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. it

Tarkistus 256
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä 
eniten jäljessä olevien alueiden on 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti oltava 
edelleen koheesiopolitiikan kohteena; 
korostaa, että epäedullisimmassa asemassa 
oleville alueille on tavoitteen 1
(lähentyminen) puitteissa osoitettava 
kehitysongelmia vastaava osuus;

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä 
eniten jäljessä olevien alueiden on 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti oltava 
edelleen koheesiopolitiikan kohteena; 
korostaa, että epäedullisimmassa asemassa 
oleville alueille on tavoitteen 
"lähentyminen" puitteissa osoitettava 
kehitysongelmia vastaava osuus;

Or. fr

Tarkistus 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii takaamaan lähentymistavoitteen 
jättäville alueille asianmukaisen kohtelun 
säilyttämällä siirtymämekanismit, jotka 
mahdollistavat niiden tasapainoisen 
kehityksen, ja välttämään sitä, että tukien 
äkillisestä muutoksesta aiheutuu 
taloudellinen šokki;

Or. es

Tarkistus 259
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii lähentymistavoitteesta
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea alueille, jotka vuodesta 2013 
alkaen ensimmäistä kertaa eivät enää voi 
saada tukea lähentymistavoitteesta; 
pyytää lisäksi ottamaan 
kilpailukykytavoitteessa huomioon alueet, 
jotka ovat voineet saada nykyisellä 
ohjelmakaudella tukea 
kilpailukykytavoitteesta mutta joilla on 
silti edelleen rakenteellisia sosiaalisia ja 
taloudellisia ongelmia, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, ja jotka kärsivät alueiden 
sisäisistä eroista;

Or. en

Tarkistus 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii ottamaan käyttöön uuden 
väliluokan alueille, joiden henkeä kohden 
laskettu BKT jää 75–90 prosenttiin 
unionin keskiarvosta, millä ratkaistaan 
nykyiseen phasing out -järjestelmään 
liittyviä poliittisia ongelmia (vastaavissa 
tilanteissa olevien alueiden erilainen 
kohtelu) ja käytännön ongelmia 
(alenevan tuen hallinnointivaikeudet); 
katsoo, että tämän luokan käyttöönoton 
mahdollistaa se, että monet alueet ovat 
ylittäneet 75 prosentin rajan ja poistuvat 
siis mekaanisesti lähentymistavoitteen 
piiristä; korostaa, että tällä 
koheesiopolitiikan rakenteen muutoksella
ei saa rangaista alueita, jotka saavat tällä 
hetkellä tukea lähentymistavoitteesta ja 
kilpailukykytavoitteesta, eikä se saa johtaa 
koheesiopolitiikan määrärahojen 
kasvuun; katsoo, että tällä uudella 
luokalla vahvistetaan koheesiopolitiikan 
perusperiaatteita eli oikeudenmukaisuutta 
ja yhteisvastuuta;

Or. fr

Tarkistus 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea; 

21. vaatii, että tällä hetkellä 
lähentymistavoitteen puitteissa tuettaville 
alueille, joiden bruttokansantuote 
asukasta kohti on 75 prosenttia unionin 
keskivertoa korkeampi, on
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
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-tukea; ilman tätä tukea menestyvät 
lähestymistavat alueiden edelleen 
kehittämiseksi kärsisivät pahasti;

Or. de

Tarkistus 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea ja että alueille, joihin talouskriisit 
ja muut sosioekonomiset ongelmat, kuten 
väestörakenteen muutos, erityisesti 
vaikuttavat, on myös tarjottava phasing in 
-tukea; kannattaa siksi komission 
ehdotusta sellaisten alueiden väliluokasta, 
joiden BKT on yli 75 prosenttia EU:n 
keskiarvosta mutta jää tämän keskiarvon 
alle; korostaa, että tässä luokassa on 
sovellettava eriytettyä lähestymistapaa 
osarahoitusosuuteen ja ensisijaisten 
toteutettavien menojen määrään; 
korostaa, että väliluokassa on kyse 
siirtymäjärjestelystä, ja kehottaa 
komissiota takaamaan kaikille tähän 
luokkaan kuuluville alueille asteittain 
vähenevän lähestymistavan ja ottamaan 
myös huomioon sen, että BKT:tä on 
täydennettävä sosiaalisilla kriteereillä, 
jotta todellisesta sosioekonomisesta 
tilanteesta saadaan tietoa;

Or. en

Tarkistus 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa, kohtuullista, vahvistettua, 
uudistettua ja tarvittaessa pidempää
phasing out -tukea, jolla taataan, että 
entisten lähentymisalueiden 
rakennerahastotuissa ei tapahdu 
dramaattista laskua, joka voisi haitata 
niiden aiempia kehityspyrkimyksiä;
kehottaa siksi komissiota ehdottamaan 
uutta phasing out -järjestelyä, jonka 
kehyksen muodostaisi strategia, jonka 
tavoitteena olisi auttaa entisiä 
lähentymisalueita valtavirtaistamaan 
aidosti ja onnistuneesti siirtyminen 
"tavoitteesta 1" "tavoitteeseen 2" ja 
jatkamaan kehityspyrkimyksiään 
tuloksekkaasti;

Or. en

Tarkistus 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti entisten eniten tukea 
saaneiden alueiden (lähentymisalueiden) 
kehitystilannetta ja erityistarpeita
arvioidakseen, missä määrin luotettavia ja 
kohtuullisia phasing out -järjestelyjä
voidaan ottaa käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 265
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
joustavaa ja vakaata phasing out -tukea 
koko kauden ajan; tämä vakaa 
rahoitusjärjestelmä menee erillisen 
väliluokan käyttöönoton edelle;

Or. en

Tarkistus 266
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii, että entisille eniten tukea 
saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

21. vaatii, että entisille 
lähentymistavoitteen alueille on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava 
luotettavaa ja kohtuullista phasing out 
-tukea;

Or. it

Tarkistus 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. vaatii lisäksi määräaikaista 
turvaverkostoa niissä tapauksissa, joissa 
tuen menetys vaikuttaa suureen osaan 
jäsenvaltion väestöä ja siten muodostaa 
myös merkittävän osan edellisen 
ohjelmakauden tukea; pitää sovitettua 
phasing out -järjestelmää erityisen 
perusteltuna lähestymistuen piiristä 
poistumassa olevien alueiden kohdalla, 
jotka 75 prosentin kynnyksen ylittämisestä 
huolimatta kohtaavat monia 
haittatekijöitä (demografinen kehitys, 
muuttoalijäämä, yksipuolinen 
teollisuusrakenne, työttömyys jne.);  

Or. de

Tarkistus 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan 
horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta 
2 (alueellinen kilpailukyky ja työllisyys); 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

22. kehottaa vahvistamaan temaattisesti
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa, että 
näillä alueilla on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien järjestelmää; toteaa 
tältä osin, että strategiat on suunniteltava 
riittävän joustaviksi, jotta niillä voidaan 
puuttua kunkin alueen ongelmiin ja 
erityispiirteisiin;

Or. es

Tarkistus 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan 
horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta 2 
(alueellinen kilpailukyky ja työllisyys); 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

22. kannattaa komission ehdotusta 
rakennerahastotoimenpiteestä 
"kehittyneemmillä alueilla", entistä 
horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta 2 
(alueellinen kilpailukyky ja työllisyys) 
tulosten saavuttamiseksi EU:n joissakin 
painopisteissä, joita ovat esimerkiksi pk-
yritysten tukeminen, vihreät innovaatiot, 
ilmastonmuutosten vaikutusten
lievittäminen, paikallistaloudet, pääsy 
työmarkkinoille, opetus ja koulutus, 
sosiaalinen osallisuus, aktiivinen 
integrointipolitiikka mukaan luettuna, 
yleishyödyllisten palvelujen saatavuus, 
luonnon monimuotoisuus ja vihreät 
infrastruktuurit, liikenteen kestävyys, 
energiatehokkuus, uusiutuvat 
energialähteet ja energiahuolto, mukaan 
luettuna älykäs, hajautettu 
energiainfrastruktuuri, resurssien käytön 
tehokkuus (erityisesti jätteet ja vesi) sekä 
kulttuuriperintö ja moninaisuus; korostaa, 
että kestävään talouteen siirtymiseksi on 
edelleen kehitettävä innovointiklusterien ja 
tukea koskevien kilpailujen hyväksi 
havaittua järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti 
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa, että 

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti 
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa 
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on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua 
järjestelmää;

tavoite 2 -alueiden osalta, että hyväksi 
havaittu järjestelmä eli sen 
varmistaminen, että kehittyneemmät 
alueet voivat torjua alueellisia 
rakenteellisia heikkouksia, pienentää 
alueellisia eroja, edistää EU:n yhteisiä 
tavoitteita ja vastata tulevaisuuden 
haasteisiin käyttämällä rakenteita, joilla 
voidaan vastata joustavasti muuttuviin 
tilanteisiin, kuten innovointiklustereja ja 
tukea koskevia kilpailuja, on säilytettävä 
ja sitä on kehitettävä edelleen; pyytää 
alueille, joihin rakennemuutos vaikuttaa 
voimakkaasti, ylimääräisiä välineitä, joilla 
voidaan edistää sosioekonomista kehitystä 
ja infrastruktuurin parantamista;

Or. en

Tarkistus 271
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti 
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa, että 
on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti 
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa, että 
on edelleen kehitettävä hyväksi havaittua 
järjestelmää eli sen varmistamista, että 
kehittyneemmät alueet voivat 
nykyaikaistaa sosiaalista ja taloudellista 
pääomaansa ja puuttua 
köyhyyssaarekkeisiin ja talouskehityksen 
puutteeseen;

Or. en

Tarkistus 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie



AM\865029FI.doc 145/151 PE462.896v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti 
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa, että 
on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti 
suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); vastustaa 
nykyisten tavoite 2 -tukialueiden 
rahoituksen supistamista; korostaa, että on 
edelleen kehitettävä innovointiklusterien ja 
tukea koskevien kilpailujen hyväksi 
havaittua järjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 273
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan
horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta
2 (alueellinen kilpailukyky ja työllisyys); 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

22. kehottaa säilyttämään horisontaalisesti 
suuntautuneen tavoitteen 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys) tehokkaana; 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

Or. it

Tarkistus 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan 
horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta

22. kehottaa säilyttämään tavoitteen 2 
(alueellinen kilpailukyky ja työllisyys) sen 
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2 (alueellinen kilpailukyky ja työllisyys); 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

monialaisen luonteen vuoksi; korostaa, 
että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 275
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa vahvistamaan
horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta
2 (alueellinen kilpailukyky ja työllisyys); 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

22. kehottaa säilyttämään horisontaalisesti 
suuntautuneen tavoitteen 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys) ennallaan; 
korostaa, että on edelleen kehitettävä 
innovointiklusterien ja tukea koskevien 
kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa varmistamaan, että 
kehittyneemmät alueet voivat 
nykyaikaistaa sosiaalista ja taloudellista 
pääomaansa ja puuttua 
köyhyyssaarekkeisiin ja talouskehityksen 
puutteeseen;

Or. en
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Tarkistus 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 279
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 280
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;   

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 

23. pyytää ottamaan käyttöön 
erityisvälineen sellaisia alueita varten, 
joiden henkeä kohden laskettu BKT on 
75–90 prosenttia EU:n keskiarvosta, 
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(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

uuden väliluokan muodossa tai 
vähintäänkin sisällyttämään 
tavoitteeseen 2 erityisvälineen, jonka 
ansiosta nämä alueet saavat joustavaa 
kohtelua; katsoo, että tämä erityisväline 
on rahoitettava tasaisin määrärahoin, 
joita saadaan säästöistä, joita odotetaan 
syntyvän siitä, että monet alueet siirtyvät 
pois tavoitteen 1 piiristä, mutta tämä ei 
saa missään tapauksessa johtaa tällä 
hetkellä tukikelpoisten tavoite 2 -alueiden 
rahoituksen vähenemiseen;

Or. fr

Tarkistus 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

23. pyytää siirtymätavoitetta, josta tuetaan 
alueita, jotka siirtyvät pois 
lähentymistavoitteesta, ja alueita, joiden 
henkeä kohden laskettu BKT on 75–90 
prosenttia unionin keskiarvosta, nykyisten
phasing out- ja phasing in -järjestelmien 
korvaamiseksi ja siten talouskriisin 
haittavaikutuksia heijastavan 
oikeudenmukaisen järjestelmän 
luomiseksi; katsoo, että tällainen 
järjestelmä takaa alueiden aidosti 
yhdenvertaisen kohtelun ja parantaa 
EU:n kaikkien alueiden kotoperäisen 
kehityspotentiaalin vapautumista;

Or. en

Tarkistus 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

23. katsoo, että alueiden kehitystarpeisiin 
vastaamiseksi on luotava uusi väliluokka 
alueille, jotka ovat ylittäneet 
lähentymistavoitteen 
tukikelpoisuuskynnyksen mutta jotka 
eivät ole vielä saavuttaneet täyttä 
kilpailukykyä, ja pyytää ottamaan 
huomioon myös lähentymistavoitteen 
piiristä ensimmäistä kertaa poistuvien 
alueiden erityistilanteen;

Or. es

Tarkistus 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin 
välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, 
tämä on vastoin EU:n koheesiopolitiikan 
hyväksi havaittuja periaatteita 
(heikoimpien tukeminen, kotoperäisen 
potentiaalin yhdistäminen rikkaampien 
alueiden yleisessä toiminnassa), ja torjuu 
tämän väliluokan;

23. pyytää luomaan uuden väliluokan 
alueille, joiden BKT on 75–90 prosenttia 
yhteisön keskiarvosta; tämän järjestelmän 
tarkoitus on lieventää kynnysvaikutusta, 
joka havaitaan 75 prosentissa yhteisön 
BKT:stä (nykyinen tukikelpoisuusraja 
lähentymistavoitteen sekä alueellista 
kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan 
tavoitteen välillä), ja taata alueiden 
yhdenvertainen kohtelu; huomioon on 
otettava samalla kertaa niiden alueiden 
ongelmat, jotka vuodesta 2013 alkaen 
eivät ensimmäistä kertaa enää kuulu 
lähentymistavoitteen piiriin, ja niiden 
alueiden ongelmat, jotka kuuluvat 
nykyisellä ohjelmakaudella alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen 
mutta joilla on silti yhä sosioekonomisia 
rakenteellisia Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja 
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jotka kärsivät alueiden sisäisistä eroista; 
tämän luokan luominen ei saa rangaista 
alueita, jotka saavat tällä hetkellä tukea 
lähentymistavoitteesta sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteesta 
tai joihin sovelletaan phasing in- tai 
phasing out -järjestelyä;

Or. fr


