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Tarkistus 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

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 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; muistuttaa kuitenkin, 
että on luotava luotettava, kohtuullinen, 
lujitettu, uudistettu ja tarvittaessa 
pidennetty phasing out -järjestely, jonka 
kehyksenä toimii lähentymistavoitteen 
puitteissa eniten tukea saaneiden alueiden 
strategia;

Or. en

Tarkistus 286
Tamás Deutsch

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;

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en
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Tarkistus 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pelkää, että komission ehdottama 
siirtymäkategoria on käytössä pidempään 
ja koituu muiden alueiden taakaksi; vaatii 
siksi siirtymäsääntöjen luomista 
määräaikaisiksi ja degressiivisiksi ja 
niiden rajoittamista alueisiin, jotka 
"lähentymistavoitteen" suhteen ovat tällä 
hetkellä tukikelpoisia;

Or. de

Tarkistus 288
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii, 
että EAKR:n maksuosuutta tähän 
tavoitteeseen nostetaan tasolle, joka 
vastaa seitsemää prosenttia 
koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahoista; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;
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Or. fr

Tarkistus 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoite 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) tuo eniten eurooppalaista 
lisäarvoa ja että siksi sitä ja sen kolmea 
ulottuvuutta (rajatylittävä, alueiden 
välinen, ylikansallinen) on vahvistettava, ja 
vaatii rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Euroopan unionin 
yhdentymisen ja kansalliset rajat ylittävän 
koheesion vahvistamisen kannalta; 
korostaa kestävissä 
infrastruktuurimuodoissa olevien 
puutteiden korjaamisen merkitystä 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta; pyytää, että kaikkien ohjelmien 
yhteisrahoitusosuuteen, joka ilmoitetaan 
osuutena kaikista varoista, tehdään 
kymmenen prosenttiyksikön korotus 
alueellisen koheesion edistämislisänä 
monenvälisten hankkeiden 
monimutkaisista 
päätöksentekomenettelyistä johtuvien 
lisäkustannusten vuoksi; korostaa 
EAYY:iden tuomaa lisäarvoa ja
kannattaa niiden kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden 
mukaisesti paremmin huomioon, samoin 
kuin rajat ylittävät infrastruktuurit, ja 
vaatii vastaavaa lisätukea kaikille raja-
alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että alueellisen 
yhteistyön tavoitteen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava EU:n 
kaikilla rajoilla, ja vaatii siihen 
osoitettujen varojen prosentuaalisen 
osuuden korottamista; korostaa sen 
merkitystä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;

Or. es

Tarkistus 291
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii 
vastaavaa lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin ja sen 
kohdentamista ennemminkin ohjelmiin 
kuin jäsenvaltioille, minkä vuoksi siihen 
ei pitäisi soveltaa ylärajaa koskevaa 
sääntöä; korostaa raja-alueiden merkitystä 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta; pitää tarpeellisena, että TEN-
verkot otetaan eurooppalaisten 
painopisteiden mukaisesti paremmin 
huomioon, samoin kuin rajat ylittävät 
infrastruktuurit;



AM\865326FI.doc 7/154 PE464.689v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 292
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii 
vastaavaa lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava; korostaa 
raja-alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit;

Or. it

Tarkistus 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; pyytää, että varojen 
kohdentaminen kuhunkin alueellisen 
yhteistyön ohjelmaan perustuisi 
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tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii 
vastaavaa lisätukea kaikille raja-alueille;

yhdenmukaistettuihin kriteereihin, jotta 
se vastaisi strategisella ja 
kokonaisvaltaisella tavalla kunkin alueen 
ja maantieteellisen alueen tarpeita ja 
erityispiirteitä; korostaa raja-alueiden 
merkitystä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; pitää tarpeellisena, 
että TEN-verkkojen ja niiden tukien 
koordinointia lisätään eurooppalaisten 
painopisteiden mukaisesti, samoin kuin 
rajat ylittävien infrastruktuurien kohdalla, 
ja vaatii vastaavaa lisätukea kaikille raja-
alueille;

Or. fr

Tarkistus 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista; 
korostaa raja-alueiden merkitystä Eurooppa 
2020 -tavoitteiden saavuttamisen kannalta; 
pitää tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

Or. en

Tarkistus 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
kymmeneen prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

Or. de

Tarkistus 296
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
kymmeneen prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja 
pitää tervetulleena niiden alueiden roolia   
naapuruuspolitiikan tavoitteiden 
ylläpitämisessä, jotka sijaitsevat 
vähintään kahden muun kuin EU:n 
jäsenvaltion rajalla; pitää tarpeellisena, 
että TEN-verkot otetaan eurooppalaisten 
painopisteiden mukaisesti paremmin 
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huomioon, samoin kuin rajat ylittävät 
infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

Or. ro

Tarkistus 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; pyytää komissiota 
varaamaan osan tästä korotuksesta 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on 
parantaa eri tavoitteisiin liittyvien 
alueiden välisen (tavoite 3- ja tavoite 2 
-alueiden, tavoite 3- ja tavoite 1 -alueiden 
sekä tavoite 2- ja tavoite 1 -alueiden
välisen) yhteistyön synergiaetuja, sekä 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on 
yksinomaan parantaa tavoite 1 -alueiden 
välistä yhteistyötä; korostaa raja-alueiden 
merkitystä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; pitää tarpeellisena, 
että TEN-verkot otetaan eurooppalaisten 
painopisteiden mukaisesti paremmin 
huomioon, samoin kuin rajat ylittävät 
infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

Or. en

Tarkistus 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille; pyytää 
yksinkertaistamaan tavoite 3 -ohjelmia 
ohjaavia täytäntöönpanosääntöjä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sekä 
kehittämään yhteiset 
tukikelpoisuussäännöt, joita näiden 
ohjelmien tehostaminen ja näkyvyyden 
lisääminen edellyttää;

Or. en

Tarkistus 299
Manfred Weber

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
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paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille; painottaa 
paikallisten päättäjien sitouttamisen 
tärkeyttä, sillä vain siten voidaan taata 
ohjelmien elinvoimaisuus;

Or. de

Tarkistus 300
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että Euroopan laajuiset 
verkot, erityisesti liikenne- ja 
energiaverkot, otetaan eurooppalaisten 
painopisteiden mukaisesti paremmin 
huomioon, samoin kuin rajat ylittävät 
infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

Or. fr

Tarkistus 301
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan 
eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat 
ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 
(alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
rajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta 
(rajatylittävä, alueiden välinen, 
ylikansallinen) on vahvistettava, ja vaatii 
rakennerahasto-osuuden korottamista 
seitsemään prosenttiin; korostaa raja-
alueiden merkitystä Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pitää 
tarpeellisena, että Euroopan laajuiset 
verkot, erityisesti liikenne- ja 
energiaverkot, otetaan eurooppalaisten 
painopisteiden mukaisesti paremmin 
huomioon, samoin kuin rajat ylittävät 
infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

Or. fr

Tarkistus 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että EAYY:t ovat 
ainutlaatuinen ja erittäin arvokas 
aluehallinnon väline, joka vastaa 
jäsenneltyä yhteistyötä koskevia tarpeita, 
ja että niitä on edistettävä keinona luoda 
rajat ylittäviä hallintojärjestelmiä, joilla 
varmistetaan alueellinen ja paikallinen 
vastuunotto eri politiikoista;

Or. en

Tarkistus 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen Eurooppa 2020 
-tavoitteiden toteuttamiseen;

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja yhtenäisiä 
kehitysohjelmia ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen Eurooppa 2020 
-tavoitteiden toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 304
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen Eurooppa 2020 -
tavoitteiden toteuttamiseen;

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
synergiaetujen saavutettavuuden, toimien 
tehokkuuden ja siten alueellisen 
osallistumisen Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
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havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen Eurooppa 2020 
-tavoitteiden toteuttamiseen;

havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
osallistumisen koheesiopolitiikan 
tavoitteiden toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen Eurooppa 2020 -
tavoitteiden toteuttamiseen;

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen EU:n 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
toteuttamiseen;

Or. es

Tarkistus 307
Juozas Imbrasas

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot 
(ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät 
jaetun taloudellisen vastuun hyväksi 
havaittua periaatetta ja vaarantaisivat 
alueellisen osallistumisen Eurooppa 2020 -
tavoitteiden toteuttamiseen;

25. torjuu ehdottomasti kaikki ehdotukset 
koheesiopolitiikan kansallistamisesta tai 
alueellistamisesta; katsoo, että uudet 
temaattiset rahastot (ilmasto, energia, 
liikenne) heikentäisivät jaetun taloudellisen 
vastuun hyväksi havaittua periaatetta ja 
vaarantaisivat alueellisen osallistumisen 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
toteuttamiseen;

Or. lt
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Tarkistus 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii, että ESR vahvistaa
koheesiopolitiikan osana edelleen
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman 
tasa-arvon, haavoittuvassa asemassa 
olevien ihmisten integroimisen sekä pk-
yrityksen tukemisen edistämistä;

26. vaatii, että ESR pysyy
koheesiopolitiikan osana; toteaa, että sillä 
on erityinen rooli työmarkkina- ja 
työllisyyspolitiikan sekä kaikkien alueiden 
sosiaalisen koheesion edistämisen 
tärkeimpänä välineenä erityisesti siksi, 
että se vahvistaa sosiaalista integraatiota, 
lisää työllisyyttä ja edistää opetusta, 
koulutusta ja elinikäistä oppimista, 
muutosta kohti kestäviä talouksia ja 
köyhyyden torjumista; korostaa, etteivät 
viranomaiset kykene saavuttamaan tätä 
yksin, vaan että erityisesti muut kuin 
julkisen sektorin toimijat, kuten 
yhteisötalouden yhtiöt, ovat keskeisessä 
osassa raportissa sosiaalisesta 
integraatiosta; pyytää, että alueelliselle 
lähestymistavalle annetaan suurempi 
merkitys siihen liittyvien toimien 
tehokkuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii, että ESR vahvistaa
koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 

26. toteaa, että ESR:llä on keskeinen osa 
sosiaalisen osallisuuden edistämisessä 
sekä työmarkkina- ja 
työllisyyspolitiikassa; vaatii, että ESR lisää



AM\865326FI.doc 17/154 PE464.689v01-00

FI

tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman 
tasa-arvon, haavoittuvassa asemassa 
olevien ihmisten integroimisen sekä pk-
yrityksen tukemisen edistämistä;

koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista osallisuutta, työllisyyttä ja 
työllistymismahdollisuuksia, edistää 
työntekijöiden kouluttamista ja 
työntekijöiden osaamisen mukauttamista 
työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi 
niin, että työntekijät voivat integroitua 
paremmin työmarkkinoille, edistää 
sukupuolten tasa-arvoa, integroi 
haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä 
sekä tukee yhteisötalouden ja pk-yritysten 
kehittymistä;

Or. en

Tarkistus 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii, että ESR vahvistaa 
koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja 
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman tasa-
arvon, haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten integroimisen sekä pk-yrityksen 
tukemisen edistämistä;

26. vaatii, että ESR vahvistaa 
koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja 
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden edistämistä samalla, kun 
etusijalle asetetaan paikallisia tarpeita 
vastaava koulutus, sekä sukupuolten ja 
vammaisten paremman tasa-arvon, 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
integroimisen ja takaisin yhteiskuntaan
sopeutumisen sekä pk-yrityksen ja 
itseyrittäjien tukemisen edistämistä;

Or. fr

Tarkistus 311
Patrice Tirolien
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii, että ESR vahvistaa
koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja 
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman tasa-
arvon, haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten integroimisen sekä pk-yrityksen 
tukemisen edistämistä;

26. vaatii, että koheesiopolitiikan osana 
ESR:ää alueellistetaan enemmän sen 
toimien ja sen rahoittaman politiikan 
tehokkuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi; 
muistuttaa, että se vahvistaa edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja 
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman tasa-
arvon, haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten integroimisen sekä pk-yrityksen 
tukemisen edistämistä;

Or. fr

Tarkistus 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii, että ESR vahvistaa 
koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja 
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman tasa-
arvon, haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten integroimisen sekä pk-yrityksen 
tukemisen edistämistä;

26. vaatii, että ESR vahvistaa 
koheesiopolitiikan osana edelleen 
sosiaalista integraatiota, talouskasvua ja 
työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n 
tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää 
erityisen tärkeänä pätevyyden ja 
liikkuvuuden, sukupuolten paremman tasa-
arvon, haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten integroimisen sekä 
sosiaalipalvelujen, sosiaalisen 
osallisuuden ja pk-yrityksen tukemisen 
edistämistä; toistaa, että ESR:n on 
pysyttävä koheesiopolitiikan keskeisenä 
osana, joka tyydyttää yhdessä EAKR:n 
kanssa alueen kehitystarpeet;
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Or. en

Tarkistus 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen; pyytää 
lisäksi parantamaan EKR:n ja EAKR:n 
välistä synergiaa;

Or. fr

Tarkistus 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen; 
kannattaa mahdollisuutta ottaa käyttöön 
monen rahaston toimintaohjelmia, jotka 
helpottaisivat entisestään 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja;

Or. en
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Tarkistus 315
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen sekä 
mahdollisuutta monen rahaston 
ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

27. viittaa integraatioon tähtäävien 
paikallisten ja alueellisten kehitystoimien
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen yhteisiä tukikelpoisuussääntöjä ja 
mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 318
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 
ristiinrahoituksen helpottamiseen;

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen paikkakohtaista integroitua 
suunnittelua silmällä pitäen mahdollisuutta 
rahastojen välisen ristiinrahoituksen 
helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen 

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien 
synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti 
kehityksen paikkakohtaista integroitua 
suunnittelua silmällä pitäen mahdollisuutta 
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ristiinrahoituksen helpottamiseen; rahastojen välisen ristiinrahoituksen 
helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. pyytää synergiaetujen lisäämiseksi, 
että alakohtaiset politiikat (liikenne-, 
energia-, tutkimus-, ympäristö-, 
koulutuspolitiikka) otetaan paremmin 
huomioon koheesio- ja
rakennepolitiikassa, mikä tehostaa 
rakennerahastoja, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaa sekä 
tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa 
ja parantaa niiden välistä koordinointia; 
ehdottaa, että monen rahaston 
ohjelmasuunnittelulla voitaisiin edistää 
kokonaisvaltaisempaa työskentelytapaa ja 
lisätä näiden eri rahastojen välistä 
tehokkuutta; pitää kansallisia/alueellisia 
kehityskumppanuuksia sopivana keinona 
yhdistää eri politiikkoja; korostaa tältä 
osin tarvetta asettaa selvät tavoitteet ja 
arvioida, onko tavoitteet saavutettu 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
27 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 c. ehdottaa tutkimus- ja 
kehityspolitiikkojen alueellistamista; 
korostaa siksi, miten tärkeää on 
mukauttaa koheesiopolitiikkaa sekä 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
vastaamaan alueiden erityistarpeita; 
koska alue- ja paikallisviranomaisten 
tiiviimmästä osallistumisesta 
aluekehitysrahastojen sekä tutkimus- ja 
innovointiohjelmien suunnitteluun ja 
toteutukseen tulee ratkaisevan tärkeää, 
toteaa, että kaikkien alueiden 
kehittämiseen on mahdotonta soveltaa 
samaa strategiaa;

Or. en

Tarkistus 322
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja kalastusrahastolle 
yhteistä strategiakehystä vuoden 2013 
jälkeen; katsoo, että yhtenäisen sääntelyn 
mallia (hallinto, tukikelpoisuus, tilien 
tarkastus, raportointimääräykset) on 
edelleen kehitettävä yhteisellä 
puiteasetuksella;

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja kalastusrahastolle 
yhteistä strategiakehystä vuoden 2013 
jälkeen; katsoo, että yhtenäisen sääntelyn 
mallia (hallinto, tukikelpoisuus, tilien 
tarkastus, raportointimääräykset) on 
edelleen kehitettävä;

Or. en

Tarkistus 323
Riikka Manner
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Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja kalastusrahastolle 
yhteistä strategiakehystä vuoden 2013 
jälkeen; katsoo, että yhtenäisen sääntelyn 
mallia (hallinto, tukikelpoisuus, tilien 
tarkastus, raportointimääräykset) on 
edelleen kehitettävä yhteisellä 
puiteasetuksella;

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, puiteohjelmille, 
maaseudun kehittämisrahastolle ja 
kalastusrahastolle yhteistä strategiakehystä 
vuoden 2013 jälkeen; katsoo, että
yhtenäisen sääntelyn mallia (hallinto, 
tukikelpoisuus, tilien tarkastus, 
raportointimääräykset) on edelleen 
kehitettävä yhteisellä puiteasetuksella;
korostaa tältä osin, miten tärkeää on, että 
eri rahastot toimivat saumattomasti 
yhdessä hyvien tulosten saavuttamiseksi; 
kehottaa komissiota tekemään tämän 
mukaisesti muutoksia, jotta 
asiaankuuluvat rahastot voivat 
mahdollisuuksien mukaan täydentää 
toisiaan;

Or. en

Tarkistus 324
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja kalastusrahastolle
yhteistä strategiakehystä vuoden 2013
jälkeen; katsoo, että yhtenäisen sääntelyn 
mallia (hallinto, tukikelpoisuus, tilien 
tarkastus, raportointimääräykset) on 
edelleen kehitettävä yhteisellä 
puiteasetuksella;

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja Euroopan
kalatalousrahastolle yhteistä 
strategiakehystä vuoden 2013 jälkeen; 
katsoo, että yhtenäisen sääntelyn mallia 
(hallinto, tukikelpoisuus, tilien tarkastus, 
raportointimääräykset) on edelleen 
kehitettävä yhteisellä puiteasetuksella; 
muistuttaa kantavansa jatkuvasti huolta 
siitä, että etusijalle asetetaan menettelyt, 
jotka ovat yksinkertaisimpia ja joita 
paikalliset toimijat hallitsevat parhaiten;
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Or. fr

Tarkistus 325
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja kalastusrahastolle
yhteistä strategiakehystä vuoden 2013 
jälkeen; katsoo, että yhtenäisen sääntelyn 
mallia (hallinto, tukikelpoisuus, tilien 
tarkastus, raportointimääräykset) on 
edelleen kehitettävä yhteisellä 
puiteasetuksella;

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, 
koheesiorahastolle, maaseudun 
kehittämisrahastolle ja Euroopan 
kalatalousrahastolle yhteistä 
strategiakehystä vuoden 2013 jälkeen; 
katsoo, että yhtenäisen sääntelyn mallia 
(hallinto, tukikelpoisuus, tilien tarkastus, 
raportointimääräykset) on edelleen 
kehitettävä yhteisellä puiteasetuksella;

Or. fr

Tarkistus 326
Danuta Maria Hübner

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. pyytää neuvostoa ja parlamenttia 
hyväksymään uuden yhteisen strategisen 
kehyksen tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä SEUT:n 
177 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 327
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia 
tavoitteita, jotta voidaan luoda 
yhtenäisemmät hallintorakenteet EU:n 
rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia 
varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 328
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia 
tavoitteita, jotta voidaan luoda 
yhtenäisemmät hallintorakenteet EU:n 
rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia 
varten;

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja varojen 
kohdentamista uudelleen;

Or. en

Tarkistus 329
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia 
tavoitteita, jotta voidaan luoda 
yhtenäisemmät hallintorakenteet EU:n 
rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia 
varten; 

29. kehottaa harkitsemaan yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia rahastoja 
koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista. 
Hallintorakenteiden 
yhdenmukaistamisessa tulee ottaa 
huomioon aluekohtaiset edellytykset; 

Or. de

Tarkistus 330
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia tavoitteita, 
jotta voidaan luoda yhtenäisemmät 
hallintorakenteet EU:n rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisen aluekohtaisia 
ohjelmia varten;

29. vaatii jäsenvaltioille ja alueille sitovia 
tavoitteita, jotta voidaan luoda 
yhtenäisemmät hallintorakenteet EU:n 
rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia varten;

Or. en

Tarkistus 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
29 kohta



PE464.689v01-00 28/154 AM\865326FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia tavoitteita, 
jotta voidaan luoda yhtenäisemmät 
hallintorakenteet EU:n rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisen aluekohtaisia 
ohjelmia varten;

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen; tämä 
palauttaminen ei saa kuitenkaan johtaa 
EAKR:n ja maaseudun 
kehittämisrahaston määrärahojen 
supistumiseen; vaatii lisäksi jäsenvaltioille 
ja alueille sitovia tavoitteita, jotta voidaan 
luoda yhtenäisemmät hallintorakenteet 
EU:n rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia varten;

Or. fr

Tarkistus 332
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia tavoitteita, 
jotta voidaan luoda yhtenäisemmät 
hallintorakenteet EU:n rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisen aluekohtaisia 
ohjelmia varten;

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen; vastustaa 
kuitenkin sitä, että tämä palauttaminen 
johtaisi EAKR:n ja maaseudun 
kehittämisrahaston määrärahojen 
supistumiseen; vaatii jäsenvaltioille ja 
alueille sitovia tavoitteita, jotta voidaan 
luoda yhtenäisemmät hallintorakenteet 
EU:n rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia varten;

Or. fr

Tarkistus 333
Derek Vaughan
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia tavoitteita, 
jotta voidaan luoda yhtenäisemmät 
hallintorakenteet EU:n rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisen aluekohtaisia 
ohjelmia varten;

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii
jäsenvaltioille ja alueille yhteisiä 
indikaattoreita, jotta voidaan luoda 
yhtenäisemmät hallintorakenteet EU:n 
rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia varten;

Or. en

Tarkistus 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) 
palauttamista tähän kehykseen ja vaatii 
jäsenvaltioille ja alueille sitovia tavoitteita, 
jotta voidaan luoda yhtenäisemmät 
hallintorakenteet EU:n rakennerahastoja ja 
maaseudun kehittämisen aluekohtaisia 
ohjelmia varten;

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten 
maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset 
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) liittämistä 
tähän kehykseen ja vaatii jäsenvaltioille ja 
alueille sitovia tavoitteita, jotta voidaan 
luoda yhtenäisemmät hallintorakenteet 
EU:n rakennerahastoja ja maaseudun 
kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia varten;

Or. en

Tarkistus 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 

30. vaatii tehokkuussyistä koordinoimaan 
sellaisten rahastojen toimia, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä, päällekkäisyyksien 
välttämiseksi;
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toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

Or. es

Tarkistus 339
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston 
yhdistäminen sopusoinnussa 
perussopimusten kanssa; 

Or. en

Tarkistus 340
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
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kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

kannalta merkittäviä; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

Or. it

Tarkistus 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa;

Or. en

Tarkistus 342
Gaston Franco
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

Or. fr

Tarkistus 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

30. vaatii tehokkuussyistä yhdistelemään 
rahastoja, jotka ovat alueellisen kehityksen 
ja koheesion kannalta merkittäviä; 
suosittaa, että Euroopan 
globalisaatiorahastoa kevennetään ja se 
liitetään rakennerahastoihin varmistaen, 
ettei tämä johda koheesion kattavan 
otsakkeen kokonaismäärärahojen 
supistumiseen; kehottaa tutkimaan, olisiko 
koheesiorahaston ja aluekehitysrahaston 
yhdistäminen sopusoinnussa 
perussopimusten kanssa; toteaa, että 
Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
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hankkeiden rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 344
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
Euroopan globalisaatiorahastoa
kevennetään ja se liitetään Euroopan 
sosiaalirahastoon; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 345
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
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aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa ilman, että tämä 
vaikuttaa yleisesti koheesion kattavaan 
otsakkeeseen EU:n talousarviossa; 
kehottaa tutkimaan, olisiko 
koheesiorahaston ja aluekehitysrahaston 
yhdistäminen sopusoinnussa 
perussopimusten kanssa; toteaa, että 
Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 346
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan 
tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat 
alueellisen kehityksen ja koheesion 
kannalta merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

30. vaatii tehokkuussyistä koordinoimaan 
paremmin rahastoja, jotka ovat alueellisen 
kehityksen ja koheesion kannalta 
merkittäviä; suosittaa, että 
globalisaatiorahastosta itsenäisenä 
välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, 
olisiko koheesiorahaston ja 
aluekehitysrahaston yhdistäminen 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 
toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston varoja käytetään 
pääsääntöisesti saman tyyppisten 
hankkeiden rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. pyytää tarkistamaan asetusta, joka 
koskee rajat ylittävää yhteistyötä 
ulkorajoilla, ja nykyistä Euroopan 
naapuruus- ja kumppanuusvälinettä sekä 
liittämään niiden varat alueellista 
yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen 3;

Or. en

Tarkistus 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
30 kohta– 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa, että Euroopan 
globalisaatiorahastolla täydennetään 
Euroopan sosiaalirahaston tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se kohdistuu 
globalisaatiosta ja kriisistä johtuvien 
irtisanomisten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleensijoittamiseen;

Or. it

Tarkistus 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 

31. korostaa, että alue- ja 
paikallisviranomaiset, 
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välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten 
strategisten suunnitelmien sijasta); vaatii, 
että tässä yhteydessä määritetään 
investointien painopisteet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden sekä muiden 
koheesio- ja rakennepoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi; pitää 
välttämättömänä, että selvitetään 
mahdollisimman nopeasti, miten vastuu 
jaetaan asianomaisten tahojen välillä, ja 
vaatii kunnioittamaan kansallista tai
alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt on tärkeää ottaa 
mahdollisimman laajalti mukaan 
koheesiopolitiikan painopisteiden 
määrittelyyn; korostaa, että monitasoinen 
hallinto on yksi koheesiopolitiikan 
keskeisistä periaatteista ja että se on 
perustavanlaatuinen edellytys 
päätöksentekoprosessin, strategisen 
suunnittelun ja tavoitteiden
täytäntöönpanon laadun varmistamiselle; 
pitää välttämättömänä, että selvitetään 
mahdollisimman nopeasti, miten vastuu 
jaetaan asianomaisten tahojen välillä, ja 
vaatii vahvistamaan alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 350
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään investointien 
painopisteet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden sekä muiden koheesio- ja 
rakennepoliittisten tavoitteiden
saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, 
että selvitetään mahdollisimman nopeasti, 
miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen 
välillä, ja vaatii kunnioittamaan kansallista 
tai alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään koheesiopolitiikan 
tavoitteet ja merkitykselliset painopisteet 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanemiseksi; pitää 
välttämättömänä, että selvitetään 
mahdollisimman nopeasti, miten vastuu 
jaetaan asianomaisten tahojen välillä, ja 
vaatii kunnioittamaan kansallista tai 
alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

Or. en
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Tarkistus 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään investointien 
painopisteet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden sekä muiden koheesio- ja 
rakennepoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, 
että selvitetään mahdollisimman nopeasti, 
miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen 
välillä, ja vaatii kunnioittamaan kansallista 
tai alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottamia, EU:n ja jäsenvaltioiden välistä
kehitys- ja investointikumppanuutta
koskevien sopimusten tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään investointien 
painopisteet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden sekä muiden 
koheesiopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, 
että selvitetään mahdollisimman nopeasti, 
miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen 
välillä, ja vaatii kunnioittamaan kansallista 
tai alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

Or. es

Tarkistus 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään investointien 
painopisteet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden sekä muiden koheesio- ja 

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään investointien 
painopisteet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden sekä muiden koheesio- ja 
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rakennepoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, 
että selvitetään mahdollisimman nopeasti, 
miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen 
välillä, ja vaatii kunnioittamaan kansallista 
tai alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

rakennepoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, 
että selvitetään mahdollisimman nopeasti, 
miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen 
välillä, ja vaatii kunnioittamaan kansallista 
tai alueellista ja paikallista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla; 
vaatii, että kehitys- ja 
investointisopimuksissa sitoudutaan 
selvästi kumppanien asianmukaiseen 
osallistamiseen;

Or. en

Tarkistus 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään investointien 
painopisteet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden sekä muiden koheesio- ja 
rakennepoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, 
että selvitetään mahdollisimman nopeasti, 
miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen 
välillä, ja vaatii kunnioittamaankansallista 
tai alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

31. pitää tervetulleena komission 
ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden 
välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita 
(aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä 
yhteydessä määritetään tärkeimpien 
investointien painopisteet Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden sekä muiden 
koheesio- ja rakennepoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi; pitää 
välttämättömänä, että selvitetään 
mahdollisimman nopeasti, miten vastuu 
jaetaan asianomaisten tahojen välillä, ja 
vaatii kunnioittamaankansallista tai 
alueellista toimivaltaa 
toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

Or. bg

Tarkistus 354
Sophie Auconie
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Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. pyytää, että valtiot ottavat 
kumppanuusperiaatteen tiukasti 
huomioon tulevissa kumppanuus- ja 
kehityssopimuksissa, joilla korvataan 
aiempia kansallisia strategisia 
viitekehyksiä; tämän strategia-asiakirjan 
laatu perustuu kumppanuusperiaatteen 
kunnioittamiseen; pyytää komissiota 
valvomaan tämän monitasoisen 
kumppanuuden toteutumista tulevia 
kumppanuussopimuksia koskevissa 
neuvotteluissa sekä niitä laadittaessa ja 
arvioitaessa;

Or. fr

Tarkistus 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. tukee toimintaohjelmien säilyttämistä 
tärkeänä välineenä, jolla strategiset 
suunnitelmat pannaan täytäntöön 
käytännön investointipainopisteinä; vaatii 
tätä varten selkeitä ja mitattavissa olevia 
tavoitteita;

32. tukee toimintaohjelmien säilyttämistä 
tärkeänä välineenä, jolla 
koheesiopolitiikka pannaan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 356
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
32 kohta



PE464.689v01-00 42/154 AM\865326FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. tukee toimintaohjelmien säilyttämistä 
tärkeänä välineenä, jolla strategiset 
suunnitelmat pannaan täytäntöön 
käytännön investointipainopisteinä; vaatii 
tätä varten selkeitä ja mitattavissa olevia 
tavoitteita;

32. tukee toimintaohjelmien säilyttämistä 
tärkeänä välineenä, jolla strategiset 
suunnitelmat pannaan täytäntöön 
käytännön investointipainopisteinä; vaatii 
tätä varten selkeitä ja mitattavissa olevia 
tavoitteita ja korostaa samalla, että on 
välttämätöntä hylätä periaate hankkeiden 
kehittämisestä vastauksena ilmoitettuihin 
haasteisiin, jotta resurssit saadaan 
vastaamaan erityisiä hankkeita;

Or. cs

Tarkistus 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että alue- ja 
paikallisviranomaiset otetaan sitovasti 
mukaan kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa; 
korostaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisten on osallistuttava 
kumppanuusperiaatteen tarkan ja 
oikeudellisesti sitovan määritelmän 
laatimiseen, jolloin laaditaan myös 
erityiset kriteerit, joilla taataan, että 
kumppanit voivat todella osallistua 
ohjelmasuunnittelun kaikkiin vaiheisiin; 
huomauttaa, että kehitys- ja 
investointisopimuksiin on otettava 
mukaan myös alue- ja 
paikallisviranomaiset eikä ainoastaan 
keskushallintoa; katsoo, että vain 
kaikkien asiaankuuluvien kumppaneiden 
välinen sopimus tarjoaa kehitys- ja 
investointisopimuksille laajan ja kestävän 
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perustan;

Or. en

Tarkistus 358
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että alueet (NUTS II) otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa; 
korostaa, että työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat on 
otettava mukaan neuvotteluihin ja 
rakennerahastojen täytäntöönpanoon 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa;

Or. fr

Tarkistus 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että kaikki asiaankuuluvat 
hallinnon tasot otetaan mukaan kehitys- ja 
investointikumppanuussopimuksia 
koskevaan neuvotteluprosessiin sekä 
toimintaohjelmiin; pitää välttämättömänä, 
että tämä mainitaan vastaavasti 
rakennerahastoasetuksissa;

Or. es
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Tarkistus 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että alue- ja 
paikallisviranomaiset otetaan sitovasti 
mukaan jäsenvaltioiden perustuslaillisten 
ja institutionaalisten rakenteiden 
mukaisesti kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

Or. en

Tarkistus 361
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että osavaltiot, alue- ja 
paikallisviranomaiset ja niiden liitot
otetaan sitovasti mukaan 
kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

Or. en

Tarkistus 362
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
33 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet ja 
paikallisviranomaisten edustajat otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksessa;

Or. cs

Tarkistus 363
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että alue- ja 
paikallisviranomaiset otetaan sitovasti 
mukaan kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

Or. en

Tarkistus 364
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että osavaltiot sekä alue- ja 
paikallistaso otetaan sitovasti mukaan 
kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;
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Or. en

Tarkistus 365
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien 
ja toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan 
tiiviisti mukaan kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää 
välttämättömänä, että tämä mainitaan 
vastaavasti rakennerahastoasetuksissa;

Or. it

Tarkistus 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen 
painopistealojen luettelo, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

34. kannattaa yleistä ajatusta yhteisön 
laajojen temaattisten painopistealojen 
luettelosta, jolla korvataan nykyinen 
järjestelmä, jossa rakennerahastojen 
varoja kanavoidaan tarkkaan rajattuihin 
menoluokkiin; vastustaa kuitenkin uusien 
kansallisten kehitys- ja 
investointikumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien yhteydessä 
valittavien painopistealojen määrän 
liiallista rajoittamista, jotta paikallis- ja 
alueviranomaisilla on riittävästi 
liikkumavaraa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden toteuttamiseksi 
paikallistasolla;

Or. en
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Tarkistus 367
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen 
painopistealojen luettelo, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

34. tukee komission esittämää yhteisön
temaattista luetteloa sillä edellytyksellä, 
että se on riittävän laaja, jotta siinä 
voidaan ottaa huomioon Euroopan 
kunkin alueen erityiset kehitystarpeet;
katsoo, että mitä köyhempiä alueet ovat, 
sitä enemmän niiden painopistealojen 
kirjoa pitäisi laajentaa;

Or. fr

Tarkistus 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen 
painopistealojen luettelo, jossa otetaan
huomioon erityiset alueelliset
kehitystarpeet;

34. tukee komission esittämää yhteisön
temaattista luetteloa sillä edellytyksellä, 
että se on riittävän laaja, jotta siinä 
voidaan ottaa huomioon Euroopan 
kunkin alueen erityiset kehitystarpeet;

Or. fr

Tarkistus 369
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen
painopistealojen luettelo, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi pidennettävä tällaista 
painopistealojen luetteloa, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet; korostaa, että tämän 
temaattisten painopistealojen järjestelmän 
on oltava joustava ja neuvoteltavissa, jotta 
huomioon voidaan ottaa hyvin 
monenlaisia alueellisia tilanteita;

Or. fr

Tarkistus 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen 
painopistealojen luettelo, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen 
painopistealojen luettelo, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet, samalla kun varmistetaan, 
ettei tämä temaattinen lähestymistapa 
rakenne- ja koheesiorahastojen 
ohjelmasuunnitteluun haittaa 
kokonaisvaltaista paikkakohtaista 
lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 371
Tamás Deutsch
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Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tukee komission esittämää temaattisten 
painopistealojen järjestelmää; katsoo, että 
mitä alhaisempi jäsenvaltioiden tai 
alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla 
syyllä olisi laadittava tällainen 
painopistealojen luettelo, jossa otetaan 
huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

34. tukee komission esittämää temaattisten 
tavoitteiden järjestelmää; katsoo, että mitä 
alhaisempi jäsenvaltioiden tai alueiden 
kehitystaso, sitä suuremmalla syyllä olisi 
laadittava tällainen tavoitteiden luettelo, 
jossa otetaan huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

Or. en

Tarkistus 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan
innovoinnin, infrastruktuurin ja 
luonnonvarojen säästämisen alalle ja
sopeutetaan alueiden kulloisiinkin 
tarpeisiin; korostaa, että muita painopisteitä 
on tarjottava ja pantava täytäntöön 
vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii, että painopisteiden luettelo
innovoinnin, infrastruktuurin ja 
luonnonvarojen säästämisen alalla
sopeutetaan alueiden kulloisiinkin 
tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä, kuten energiaa, koulutusta 
ja köyhyyden torjuntaa, tarjotaan ja 
pannaan täytäntöön vapaaehtoiselta 
pohjalta ja toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia
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Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan
innovoinnin, infrastruktuurin ja 
luonnonvarojen säästämisen alalle ja 
sopeutetaan alueiden kulloisiinkin 
tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii jäsenvaltioita sisällyttämään 
painopisteisiinsä innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alan ja pitämään valikoiman 
vielä jossakin määrin joustavana ottaen 
huomioon myös ohjelmien ulottuvuudet, 
kunkin alueen lähtötilanteen ja 
saavutettavat tavoitteet; korostaa, että 
muita painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

Or. it

Tarkistus 374
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta, jotta 
alueilla on riittävästi liikkumavaraa 
määrittää ylimääräisiä 
investointipainopisteitä paikallisten ja 
alueellisten kehitystarpeiden mukaisesti ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; 

Or. en
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Tarkistus 375
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin; 

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että innovaatio on 
ymmärrettävä lippulaivahankkeen 
"innovaatiounioni" mukaisessa laajassa 
merkityksessä; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja demografisen 
muutoksen on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin; 

Or. de

Tarkistus 376
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen;
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että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

Or. cs

Tarkistus 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin 
ja kestävään talouteen siirtymisen, 
kestävän ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuvan infrastruktuurin ja 
ilmastonsuojelun, luonnonvarojen 
säästämisen ja luonnon 
monimuotoisuuden, ilmastonsuojelun ja 
energiatehokkuuden alalle ja sopeutetaan 
alueiden kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, 
että muita painopisteitä on tarjottava ja 
pantava täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta 
ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen; 
vaatii, että energian, koulutuksen ja 
köyhyyden torjunnan on kuuluttava 
tarjottaviin painopistealoihin;

Or. en

Tarkistus 378
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
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tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

tapauksessa, että ne on määritettävä 
alueellisesti ja asetettava ainakin 
innovoinnin, infrastruktuurin ja 
luonnonvarojen säästämisen alalle ja 
sopeutetaan alueiden kulloisiinkin 
tarpeisiin; korostaa, että muita painopisteitä 
on tarjottava ja pantava täytäntöön 
vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

Or. fr

Tarkistus 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii tiettyjen kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; toteaa, että pk-
yritykset luovat EU:ssa eniten työpaikkoja 
ja ovat liiketoimintaideoiden kasvualusta;
korostaa, että pk-yritysten tukemista on 
jatkettava ja vahvistettava pitäen silmällä 
keskeistä roolia, joka niillä voi olla 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanossa; korostaa, että 
Innovaatiounioni-lippulaiva-aloitteessa 
on sovellettava laajaa "innovoinnin" 
käsitettä ja että samalla pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada rahoitusta on yhä 
helpotettava; toteaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
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torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;;

Or. en

Tarkistus 380
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten tavoitteiden
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen, terveyden ja 
köyhyyden torjunnan on kuuluttava 
tarjottaviin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 381
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien painopisteiden tapauksessa, 
että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
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toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

Or. it

Tarkistus 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 
painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energiaa, koulutusta ja köyhyyden 
torjuntaa on tarkasteltava osana 
tarjottavia painopistealoja;

Or. es

Tarkistus 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan innovoinnin, 
infrastruktuurin ja luonnonvarojen 
säästämisen alalle ja sopeutetaan alueiden 
kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita 

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille 
asetettavien pakollisten painopisteiden 
tapauksessa, että ne asetetaan erityisesti 
innovoinnin, infrastruktuurin ja 
luonnonvarojen säästämisen alalle ja 
sopeutetaan alueiden kulloisiinkin 
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painopisteitä on tarjottava ja pantava 
täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

tarpeisiin; korostaa, että muita painopisteitä 
on tarjottava ja pantava täytäntöön 
vapaaehtoiselta pohjalta ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; vaatii, 
että energian, koulutuksen ja köyhyyden 
torjunnan on kuuluttava tarjottaviin 
painopistealoihin;

Or. en

Tarkistus 384
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan
julkistamisvelvollisuutta ja että 
tarvittavien lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä apua
ja verkottumista on parannettava ja että 
julkistamisvelvollisuutta on supistettava;

Or. en

Tarkistus 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 

36. vaatii välttämään ohjelmien
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
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osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

osallistuvien hallintoelinten, myös 
neuvotteluelinten, teknistä välineistöä, 
voimavarojen kehittämistoimenpiteitä, 
ohjausta sekä yksinkertaisia ja 
innovatiivisia muotoja ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti; korostaa, että onnistuneet 
kumppanuudet vähentävät osaltaan 
edunsaajille aiheutuvaa byrokratiaa ja 
että tämän pitäisi tapahtua 
samanaikaisesti "muutoksen 
päätoimijoiden" kouluttamisen ja 
voimaannuttamisen kanssa; korostaa 
tässä yhteydessä, miten tärkeää alueiden 
on vaihtaa keskenään parhaita 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 386
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko mahdollista perustaa 
pilottialueita, joilla uusia asetuksia 
testattaisiin pienemmässä mittakaavassa, 
ennen kuin niitä ryhdytään soveltamaan 
muihin alueisiin, mahdollisten 



PE464.689v01-00 58/154 AM\865326FI.doc

FI

täytäntöönpano-ongelmien 
määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 387
Juozas Imbrasas

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava ja että tarvittavien lausuntojen 
laatimis- ja esittämismääräaikoja 
lyhennetään, mitä ei kuitenkaan pidä 
tehdä avoimuuden kustannuksella;

Or. lt

Tarkistus 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; painottaa, 
että tällä on merkitystä etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan
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esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;  

julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti; 

Or. de

Tarkistus 389
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti; tukee rahoituksen 
jakamista hallinnollisen kapasiteetin 
kasvattamiseen paikallis- ja aluetasolla 
siellä, missä se on tarpeen;

Or. ro

Tarkistus 390
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 

36. vaatii välttämään ohjelmien 
käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja 
yleisesti toteuttamaan päätöksenteko- ja 
arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että 
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osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että noudatetaan
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

osallistuvien hallintoelinten teknistä 
välineistöä ja verkottumista on 
parannettava, että tarkistetaan
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien 
lausuntojen laatimis- ja 
esittämismääräaikoja lyhennetään 
huomattavasti;

Or. en

Tarkistus 391
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. huomauttaa, että alueiden välistä 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista on 
vahvistettava edelleen, koska se auttaa 
saavuttamaan varojen parempaa ja 
tehokkaampaa käyttöä koskevat tavoitteet; 
pyytää luomaan ja toteuttamaan oikeaan 
aikaan ohjelmia, jotka edistävät tällaista 
vaihtoa, seuraten vaaleilla valituille 
paikallisille ja alueellisille edustajille 
tarkoitetun Erasmus-ohjelman 
esimerkkiä, ja pyytää sen pikaista 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
3 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kannustimet, ehdollisuus, tuloskeskeisyys, 
yhteisrahoitus, rahoitusvaihtoehdot

Kannustimet, ehdollisuus, tarve- ja 
tuloskeskeisyys, yhteisrahoitus, 
rahoitusvaihtoehdot
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Or. el

Tarkistus 393
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 

37. kannustaa voimakkaasti alue- ja 
paikallisviranomaisia varmistamaan, että 
niiden hallinnollisia ja institutionaalisia 
valmiuksia käytetään mahdollisimman 
tehokkaasti, ja hankkimaan sopivat 
taloudelliset varat ja henkilöstöresurssit 
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pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

selviytyäkseen monitahoisista EU:n 
rahoittamista hankkeista, lähinnä niiden 
aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta; 
korostaa tarvetta varmistaa riittävä 
rahoitus, jotta alue- ja 
paikallisviranomaisille voidaan tarjota 
kunnollinen mahdollisuus osallistua 
rakennerahastoista rahoitettuihin 
suurhankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 396
Derek Vaughan
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Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla;
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla, 
edellyttäen, että seuraavia ehtoja 
noudatetaan: ehdot auttavat lisäämään 
koheesiopolitiikan tehokkuutta ja 
tuloksekkuutta, toimintaohjelmien 
hallintaan osallistuvat toimijat voivat 
vaikuttaa ehtoihin, kyseisillä toimijoilla 
on riittävää osaamista ja institutionaaliset 
valmiudet vaadittujen muutosten 
toteuttamiseen ja ne ottavat vastuuta 
ehdoista ja voivat samastua niihin; torjuu 
kuitenkin menettelyt, joissa jäsenvaltioilta 
vaaditaan perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia; kaikkien ehtojen pitäisi 
olla täysin toissijaisuus- ja 
kumppanuusperiaatteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla;
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 

37. suhtautuu epäillen kehitysinvestointi-
kumppanuussopimuksissa tukien
maksamiselle mahdollisesti asetettavien 
ehtojen hyötyihin; katsoo, että 
aluepolitiikan täydentäviä ehtoja voidaan 
parantaa vain osana 
tarkoituksenmukaista hallintoa, jolla on 
siten luonnostaan yhteys 
koheesiopolitiikkaan; pitää kuitenkin
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tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

perusteltuna syventyä tulosten arviointiin;
korostaa, että hallinnon ja sääntöjen 
yksinkertaistaminen tehostaa resurssien 
käyttöä ja vähentää
sääntöjenvastaisuuksia; torjuu kaikki 
ehdotukset, joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia, ja vastustaa siksi 
tiukasti kaikenlaisia makrotaloudellisia 
ehtoja; muistuttaa lisäksi, ettei millekään 
yhteiselle politiikalle aseteta tällaisia 
vaatimuksia;

Or. es

Tarkistus 398
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

37. vaatii, että tukien maksamista ei 
kytketä investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
takuita, jotta taataan tukivarojen tehokas 
hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
torjuu menettelyt, joilla jäsenvaltioilta 
vaadittaisiin perustavanlaatuisia talous- ja 
sosiaaliuudistuksia ja joilla siirrettäisiin 
enemmän vastuuta EU:n tasolle 
toissijaisuusperiaatteen vastaisesti;

Or. cs
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Tarkistus 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa pyydetään jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
torjuu kuitenkin menettelyt, joissa 
jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Or. fr

Tarkistus 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-

37. vaatii, että tukien maksamiselle 
asetetaan ehdot, jotka määritetään 
etukäteen komission ja jäsenvaltioiden 
välisessä vuoropuhelussa ohjelmakauden 
alussa ja jotka vahvistetaan 
investointikumppanuussopimuksissa ja 
toimintaohjelmissa; ennakkoehtojen on 
oltava tarkkaan määritettyjä ja 
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lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

kohdennettuja, niiden on oltava 
varmennettavissa ja niiden on viitattava 
vain näkökohtiin, jotka liittyvät suoraan 
koheesiopolitiikan investointien 
tehokkuuteen; pitää perusteltuna, että tämä 
kytkös yhdistetään erityisesti jo 
hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Or. it

Tarkistus 401
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; 
pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-
lainsäädännön (hintasääntely, 
tarjousmenettelyt, liikenne, ympäristö, 
terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

37. vaatii ottamaan 
investointikumppanuussopimuksissa
käyttöön tiettyjä ehtoja, joissa vaaditaan 
jäsenvaltioilta uudistuksia ja joiden 
noudattamista tukien maksaminen
edellyttää; pitää perusteltuna, että tämä 
kytkös yhdistetään erityisesti jo 
hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Or. it



AM\865326FI.doc 67/154 PE464.689v01-00

FI

Tarkistus 402
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; pitää 
perusteltuna, että tämä kytkös yhdistetään 
erityisesti jo hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään kehitys- ja 
investointikumppanuussopimuksissa 
asetettuihin ehtoihin, joissa jäsenvaltioita 
vaaditaan käynnistämään uudistuksia, 
jotta taataan tukivarojen tehokas 
hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; pitää 
perusteltuna, että tämä kytkös yhdistetään 
erityisesti jo hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Or. en

Tarkistus 403
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; pitää 
perusteltuna, että tämä kytkös yhdistetään 

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään kehitys- ja 
investointikumppanuuksissa ehtoihin, 
joissa vaaditaan jäsenvaltioilta uudistuksia, 
jotta taataan tukivarojen tehokas 
hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla, 
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erityisesti jo hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: ehdot 
auttavat lisäämään koheesiopolitiikan 
tehokkuutta ja tuloksekkuutta, 
toimintaohjelmien hallintaan osallistuvat 
toimijat voivat vaikuttaa ehtoihin, 
kyseisillä toimijoilla on riittävää 
osaamista ja institutionaaliset valmiudet 
vaadittujen muutosten toteuttamiseen ja 
ne ottavat vastuuta ehdoista ja voivat 
samastua niihin; pitää perusteltuna, että 
tämä kytkös yhdistetään erityisesti jo 
hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia; kaikkien ehtojen pitäisi 
olla täysin toissijaisuus- ja 
kumppanuusperiaatteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 404
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
uudistuksia, jotta taataan tukivarojen 
tehokas hyödyntäminen suoranaisesti 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; pitää 
perusteltuna, että tämä kytkös yhdistetään 
erityisesti jo hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 

37. vaatii, että tukien maksaminen 
kytketään investointikumppanuuksissa 
ehtoihin, joissa vaaditaan jäsenvaltioilta 
tiettyjä sitoumuksia, jotta taataan 
tukivarojen todellinen hyödyntäminen 
suoranaisesti koheesiopolitiikkaan 
liittyvillä aloilla; pitää perusteltuna, että 
tämä kytkös yhdistetään erityisesti jo 
hyväksytyn EU-lainsäädännön 
(hintasääntely, tarjousmenettelyt, liikenne, 
ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin torjua 
sääntöjenvastaisuuksia ja turvata 
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joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja
talousuudistuksia;

tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, 
joissa jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Or. en

Tarkistus 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. korostaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi tehostaa EU:n menoja; 
kehottaa Euroopan komissiota 
ehdottamaan menettelyä 
sukupuolitietoisten 
budjetointimenetelmien käyttöön 
ottamiseksi vuoden 2013 jälkeisten 
rakennerahasto-ohjelmien suunnittelussa 
ja hallinnassa sekä lisäämään 
hallintoviranomaisten 
sukupuolitietoisuutta kaikilla 
asiaankuuluvilla tasoilla edistämällä 
valmiuksien kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 406
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. vastustaa voimakkaasti kaikenlaisia 
ehtoja, joiden seurauksena 
paikallisviranomaisille langetettaisiin 
seuraamuksia, vaikka niillä ei olisikaan 
minkäänlaista valtaa 
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päätöksentekoprosessissa; kehottaa sen 
sijaan komissiota vaatimaan 
jäsenvaltioilta uudistuksia, joita tarvitaan, 
jotta tukivaroja hyödynnetään tehokkaasti 
suoranaisesti koheesiopolitiikkaan 
liittyvillä aloilla ja vältetään kaikenlaisia 
sääntöjenvastaisuuksia ja taataan tuen 
tehokkuus; vastustaa tiukasti sitä, että 
koheesiopolitiikkaa käytetään sellaisten 
menettelyjen käyttöön ottamiseen, joissa 
jäsenvaltioilta vaaditaan 
perustavanlaatuisia sosiaali- ja 
talousuudistuksia;

Or. fr

Tarkistus 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. katsoo, että uudet ehdot eivät saa 
lisätä asianosaisten toimijoiden 
hallinnollista taakkaa; kannustaa 
kehittämään sekä EAKR:lle että ESR:lle 
johdonmukaisia, vakiomuotoisia ehtoja, 
joiden pitäisi olla myös objektiivisesti 
arvioitavissa;

Or. en

Tarkistus 408
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. tukee komission vaatimusta 
laajentaa talousarviota koskevaan 
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kurinalaisuuteen liittyviä 
makrotaloudellisia ehtoja  koskemaan 
koheesiorahastojen lisäksi myös muita 
rakenne- ja maatalousrahastoja;   

Or. de

Tarkistus 409
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. pitää komissiota vastuullisena 
ehtojen muotoilemisesta ja niiden 
täytäntöönpanon valvomisesta, kehottaa 
harkitsemaan jäsenvaltioille ja alueille 
vastaavia toimintasuunnitelmia;  

Or. de

Tarkistus 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. pitää tervetulleena, että komissio 
esittää koheesiopolitiikan 
tuloskeskeisyyden lisäämistä siten, että 
sopivat tavoitteet ja indikaattorit on 
määritettävä etukäteen; korostaa, että 
tähän voidaan käyttää vain muutamia 
selkeästi määriteltäviä ja mitattavissa 
olevia indikaattoreita, joiden on oltava 
suorassa yhteydessä tukeen ja joista 
alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

38. kannattaa komission ehdotusta 
siirtymisestä kohti enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa lähestymistapaa 
käyttämällä selviä ja mitattavissa olevia 
tavoitteita ja tulosindikaattoreita, jotka on 
sovittu etukäteen kunkin alueen 
erityistavoitteiden mukaisesti; vastustaa 
tehokkuuden arviointia pelkästään siltä 
pohjalta, miten Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
on edistytty; korostaa, että asiassa on 
edistytty ohjelmakaudella 2007–2013 
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ottamalla käyttöön etukäteisarvioinnit, 
jatkuvat arvioinnit ja jälkiarvioinnit;

Or. en

Tarkistus 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden 
lisäämistä siten, että sopivat tavoitteet ja 
indikaattorit on määritettävä etukäteen; 
korostaa, että tähän voidaan käyttää vain 
muutamia selkeästi määriteltäviä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden 
on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja 
joista alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden 
lisäämistä siten, että sopivat tavoitteet ja 
indikaattorit on määritettävä etukäteen; 
korostaa, että tähän voidaan käyttää vain 
muutamia selkeästi määriteltäviä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden 
on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja 
joista alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;
kehottaa parantamaan hankkeiden 
valintaa ja hyödyntämään samalla 
alueiden/jäsenvaltioiden kokemuksia, 
myös ottamalla käyttöön apuvälineitä, 
kuten Ranskan hallituksen kehittämän 
NECATERin, jonka tavoitteena on 
pienentää hankkeiden 
hiilidioksidipäästöjä ja parantaa 
paikallista ja alueellista hiilikirjanpitoa;

Or. en

Tarkistus 412
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden 

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden 
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lisäämistä siten, että sopivat tavoitteet ja 
indikaattorit on määritettävä etukäteen; 
korostaa, että tähän voidaan käyttää vain 
muutamia selkeästi määriteltäviä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden 
on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja 
joista alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

lisäämistä siten, että sopivat tavoitteet ja 
indikaattorit on määritettävä etukäteen; 
korostaa, että tähän voidaan käyttää vain 
muutamia selkeästi määriteltäviä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden 
on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja 
joista alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä; 
katsoo kuitenkin, että kaikissa näissä 
tulosten mittaamiseen tarkoitetuissa 
välineissä ja kriteereissä on säilytettävä 
ohjelmien laadullinen visio;

Or. fr

Tarkistus 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden 
lisäämistä siten, että sopivat tavoitteet ja 
indikaattorit on määritettävä etukäteen; 
korostaa, että tähän voidaan käyttää vain 
muutamia selkeästi määriteltäviä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden 
on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja 
joista alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden 
lisäämistä, mutta uskoo, että tavoitteiden 
ja indikaattoreiden määrittäminen 
etukäteen johtaa siihen, että etusijalle 
asetetaan pyrkimykset saada näille 
indikaattoreille tietyt arvot sen sijaan, että 
toimissa keskityttäisiin todellisten tulosten 
saavuttamiseen; korostaa, että jos 
indikaattoreita otetaan käyttöön, tähän 
voidaan käyttää vain muutamia selkeästi
määriteltäviä ja mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden on oltava suorassa 
yhteydessä tukeen ja joista 
alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

Or. es

Tarkistus 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden
lisäämistä siten, että sopivat tavoitteet ja 
indikaattorit on määritettävä etukäteen; 
korostaa, että tähän voidaan käyttää vain 
muutamia selkeästi määriteltäviä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden 
on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja 
joista alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää 
koheesiopolitiikan tarve- ja 
tuloskeskeisyyden lisäämistä siten, että 
sopivat tavoitteet ja indikaattorit on 
määritettävä etukäteen; korostaa, että tähän 
voidaan käyttää vain muutamia selkeästi 
määriteltäviä ja mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden on oltava suorassa 
yhteydessä tukeen ja joista 
alueet/jäsenvaltiot sopivat yhdessä;

Or. el

Tarkistus 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. katsoo, että koheesiopolitiikkaan, 
sen suunnittelujaksoon ja menojen 
kohdentamiseen liittyvä avoimuus ja 
rakennerahastojen potentiaalisten 
tuensaajien mahdollisuus saada tietoa 
ovat tärkeitä edellytyksiä 
koheesiopolitiikan yleisten tavoitteiden 
saavuttamiselle ja että avoimuus pitäisi 
siksi ottaa seuraavalla rahoituskaudella 
koheesiopolitiikan suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosesseissa alojen rajat 
ylittäväksi ohjaavaksi periaatteeksi; 
painottaa, että tuensaajien luettelon 
julkaisemista pitäisi jatkaa, varsinkin 
verkossa, koska se on tehokas keino lisätä 
avoimuutta;

Or. en
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Tarkistus 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. vaatii, että indikaattoreissa 
keskitytään toiminnan yhteyteen 
eurooppalaisen lisäarvon kanssa 
(tuottavuuden kasvu, 
tutkimuspanostukset, liikenne, alueellinen 
kasvu, relevantit ympäristöparannukset); 
vaatii, että ensi sijassa kansalliseen 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
(koulutuksen taso, köyhyysrajat, 
integraatiotoimet) edistyksen 
mittaamisessa pidättäydytään 
määrällisistä vaatimuksista ja arvioidaan 
pikemminkin hankkeiden mallinomaista 
ja innovatiivista luonnetta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. vaatii, että indikaattoreissa 
keskitytään toiminnan yhteyteen 
eurooppalaisen lisäarvon kanssa 
(tuottavuuden kasvu, tutkimuspanostukset, 
liikenne, alueellinen kasvu, relevantit 
ympäristöparannukset); vaatii, että ensi 
sijassa kansalliseen toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla (koulutuksen taso, 
köyhyysrajat, integraatiotoimet) 
edistyksen mittaamisessa pidättäydytään 
määrällisistä vaatimuksista ja arvioidaan 
pikemminkin hankkeiden mallinomaista 
ja innovatiivista luonnetta;

39. kannattaa sitä, että käytetään 
rajallista määrää yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
alueellisiin koheesiotavoitteisiin ja joita 
ovat esimerkiksi työllisyys, sosiaalinen 
osallisuus, tuloerojen pienentäminen, 
tutkimuspanostukset, innovointi, 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatu 
ja yleinen saatavuus, liikenne, alueellinen 
kasvu, ympäristönhallinnan paraneminen 
sekä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttaminen, jotta komissio 
voi tehdä koko ohjelmakauden ajan 
kattavaa ja jatkuvaa arviointia, ja katsoo, 
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että useimmat indikaattorit pitäisi ottaa 
käyttöön aluetasolla ottaen huomioon 
kunkin alueen erityisluonteen ja asetetut 
painopisteet; indikaattoreiden on 
heijastettava sitä, miten tarpeellinen 
kukin ehdotettu lähestymistapa on alueen 
kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. vaatii, että indikaattoreissa keskitytään 
toiminnan yhteyteen eurooppalaisen 
lisäarvon kanssa (tuottavuuden kasvu, 
tutkimuspanostukset, liikenne, alueellinen 
kasvu, relevantit ympäristöparannukset); 
vaatii, että ensi sijassa kansalliseen 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
(koulutuksen taso, köyhyysrajat, 
integraatiotoimet) edistyksen 
mittaamisessa pidättäydytään 
määrällisistä vaatimuksista ja arvioidaan 
pikemminkin hankkeiden mallinomaista ja 
innovatiivista luonnetta;

39. vaatii, että indikaattoreissa keskitytään 
toiminnan yhteyteen eurooppalaisen 
lisäarvon kanssa ottaen myös huomioon 
Eurooppa 2020 -strategiassa edistymistä 
koskevan seurannan; vaatii, että 
määrälliset tavoitteet on laskettava 
varovaisesti ja mahdollisena panoksena 
rakennerahastojen rahoitusosuuteen 
perustuvien kvantifioitavien tavoitteiden 
saavuttamiseen ja että arvioidaan 
hankkeiden mallinomaista ja innovatiivista 
luonnetta;

Or. en

Tarkistus 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. vaatii, että indikaattoreissa keskitytään 39. vaatii, että jos indikaattoreita on, 
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toiminnan yhteyteen eurooppalaisen 
lisäarvon kanssa (tuottavuuden kasvu, 
tutkimuspanostukset, liikenne, alueellinen 
kasvu, relevantit ympäristöparannukset); 
vaatii, että ensi sijassa kansalliseen 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
(koulutuksen taso, köyhyysrajat, 
integraatiotoimet) edistyksen 
mittaamisessa pidättäydytään 
määrällisistä vaatimuksista ja arvioidaan 
pikemminkin hankkeiden mallinomaista ja 
innovatiivista luonnetta;

niissä keskitytään toiminnan yhteyteen 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisen kanssa; vaatii tarvittavaa 
joustavuutta ja suhteellisuutta edistyksen 
mittaamiseen ensi sijassa kansalliseen tai 
alueelliseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
ja sitä, että arvioidaan pikemminkin 
hankkeiden mallinomaista ja innovatiivista 
luonnetta;

Or. es

Tarkistus 420
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. vaatii, että indikaattoreissa keskitytään 
toiminnan yhteyteen eurooppalaisen 
lisäarvon kanssa (tuottavuuden kasvu, 
tutkimuspanostukset, liikenne, alueellinen 
kasvu, relevantit ympäristöparannukset); 
vaatii, että ensi sijassa kansalliseen 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
(koulutuksen taso, köyhyysrajat, 
integraatiotoimet) edistyksen 
mittaamisessa pidättäydytään 
määrällisistä vaatimuksista ja arvioidaan 
pikemminkin hankkeiden mallinomaista ja 
innovatiivista luonnetta;

39. vaatii, että indikaattoreissa keskitytään 
toiminnan yhteyteen eurooppalaisen 
lisäarvon kanssa (tuottavuuden kasvu, 
tutkimuspanostukset, liikenne, alueellinen 
kasvu, relevantit ympäristöparannukset); 
vaatii, että ensi sijassa kansalliseen 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
(koulutuksen taso, köyhyysrajat, 
integraatiotoimet) edistyksen 
mittaamisessa arvioidaan sekä määrällisiä 
vaatimuksia että hankkeiden 
mallinomaista ja innovatiivista luonnetta; 

Or. de

Tarkistus 421
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. vaatii sellaisten alueiden 
tukikelpoisuusajan rajoittamista, jotka 
ovat saaneet enimmäistukea usean 
ohjelmakauden ajan, mutta joiden 
taloudellisessa, sosiaalisessa ja 
ekologisessa tilanteessa ei ole saavutettu 
merkittäviä parannuksia;  

Or. de

Tarkistus 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39a. katsoo, että rakennerahastojen ja 
koheesiorahastojen tuet määrittävien 
indikaattorien on perustuttava Eurostatin 
uusimpiin tilastotietoihin, jotta kriisin 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
vaikutus alueisiin voidaan ottaa 
täysimääräisesti huomioon; 

Or. el

Tarkistus 423
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden 
ylärajaa siten, että sen olisi paremmin 
vastattava alueellista kehitystasoa, 

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; 
vaatii, ettei yhteisrahoitusosuuksia 
alenneta vaan että niitä mukautetaan 
alueiden kehitystason mukaan;
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eurooppalaista lisäarvoa ja 
toimenpiteiden tyyppiä ja sitä olisi 
vastaavasti korotettava tai alennettava;

Or. fr

Tarkistus 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden 
ylärajaa siten, että sen olisi paremmin 
vastattava alueellista kehitystasoa, 
eurooppalaista lisäarvoa ja 
toimenpiteiden tyyppiä ja sitä olisi 
vastaavasti korotettava tai alennettava;

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
pitämään EU:n maksuosuuden ylärajan 
ennallaan;

Or. en

Tarkistus 425
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden 
ylärajaa siten, että sen olisi paremmin 
vastattava alueellista kehitystasoa, 
eurooppalaista lisäarvoa ja 
toimenpiteiden tyyppiä ja sitä olisi 
vastaavasti korotettava tai alennettava;

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; 
vastustaa eriytettyjen 
yhteisrahoitusosuuksien käyttöönottoa, 
koska sillä voisi olla ennalta 
arvaamattomia seurauksia ja se voisi 
viime kädessä johtaa siihen, ettei joillakin 
alueilla, varsinkaan kilpailukykyalueilla, 
voitaisi käyttää EU:n varoja, sillä 
kansallisten talousarvioiden kuormitus 
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estäisi kansallisten 
yhteisrahoitusosuuksien nostamisen; 

Or. en

Tarkistus 426
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden ylärajaa 
siten, että sen olisi paremmin vastattava 
alueellista kehitystasoa, eurooppalaista 
lisäarvoa ja toimenpiteiden tyyppiä ja sitä 
olisi vastaavasti korotettava tai alennettava;

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden ylärajaa 
siten, että sen olisi paremmin vastattava 
alueellista kehitystasoa ja sitä olisi 
vastaavasti korotettava tai alennettava;

Or. en

Tarkistus 427
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden ylärajaa 
siten, että sen olisi paremmin vastattava 
alueellista kehitystasoa, eurooppalaista 
lisäarvoa ja toimenpiteiden tyyppiä ja sitä 
olisi vastaavasti korotettava tai alennettava;

40. pitää julkista ja yksityistä 
yhteisrahoitusta yhtenä koheesiopolitiikan 
perusperiaatteista; vaatii tarkistamaan EU:n 
maksuosuuden ylärajaa siten, että sen olisi 
paremmin vastattava alueellista 
kehitystasoa, eurooppalaista lisäarvoa ja 
toimenpiteiden tyyppiä ja sitä olisi 
vastaavasti korotettava tai alennettava;

Or. en
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Tarkistus 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden ylärajaa 
siten, että sen olisi paremmin vastattava 
alueellista kehitystasoa, eurooppalaista 
lisäarvoa ja toimenpiteiden tyyppiä ja sitä 
olisi vastaavasti korotettava tai 
alennettava;

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii 
tarkistamaan EU:n maksuosuuden ylärajaa 
siten, että sen olisi paremmin vastattava 
alueellista kehitystasoa, eurooppalaista 
lisäarvoa ja toimenpiteiden tyyppiä ja sitä 
olisi korotettava tai alennettava eriytetyllä 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. vaatii jäsenvaltioita ja alueita 
suunnittelemaan yhteisrahoitusvarat 
etukäteen ja vahvistamaan niitä uusien 
rahoitusjärjestelyjen avulla; 

Or. de

Tarkistus 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 

41. kehottaa säilyttämään enimmäistuen 
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tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

nykytason;

Or. en

Tarkistus 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

41. vaatii helpottamaan yksityisen 
yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. en

Tarkistus 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 

41. pyytää komissiota tutkimaan ja 
vahvistamaan sopivimman enimmäistuen 
analysoimalla perusteellisesti alueiden 
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pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

kehitystilannetta ja erityistarpeita kunkin 
tavoitteen osalta, jotta hakemukset 
vastaavat varmasti kunkin alueen 
todellisia tarpeita ja tähtäävät kestäviin 
tuloksiin pitkällä aikavälillä; vaatii 
helpottamaan yksityisen 
yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. en

Tarkistus 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

41. vaatii helpottamaan yksityisen 
yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. es

Tarkistus 434
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 

41. vaatii helpottamaan yksityisen 
yhteisrahoituksen ja 



PE464.689v01-00 84/154 AM\865326FI.doc

FI

tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. cs

Tarkistus 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

41. kannattaa komission ehdotuksia 
yhteisrahoitusosuuden alentamisesta;
pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska se 
edistää hankkeiden perusteellista 
tarkastelua ja parempaa suorittamista;
pitää eri yhteisrahoitusvaihtoehtojen 
käyttöönottoa suotavana;

Or. en

Tarkistus 436
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 85 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
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(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. en

Tarkistus 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 85 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. en

Tarkistus 438
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 70 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
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yksityisen yhteisrahoituksen ja
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

yksityisen yhteisrahoituksen ja
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

Or. de

Tarkistus 439
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista yleisesti 75 prosenttiin, koska 
muussa tapauksessa hakemuksissa on 
etusijalla pikemminkin taloudellinen 
näkökulma (ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; hyväksyy yksityisen 
yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käytön helpottamisen 
alueellista osuutta varten;

Or. fr

Tarkistus 440
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa on etusijalla 
pikemminkin taloudellinen näkökulma 
(ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii helpottamaan 
yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden 

41. pitää aiheellisena enimmäistuen 
rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa 
tapauksessa hakemuksissa etusijalla 
nousee pikemminkin taloudellinen 
näkökulma (ilmaista rahaa) kuin hankkeen 
tarpeellisuus; vaatii alueellista osuutta 
varten helpottamaan yksityisen 
yhteisrahoituksen ja 
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luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista 
osuutta varten;

markkinasuuntautuneiden 
luottovaihtoehtojen käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. kannattaa komission ehdotusta 
perustaa suoritusvaraus, joka käytetään 
tiettyjen tulosten saavuttamiseen kehitys-
ja investointisopimuksessa sovittujen 
prioriteettien osalta ja jonka on määrä 
olla potentiaalinen panos EU:n 
tavoitteisiin liittyvien kvantifioitavien 
tulosten saavuttamiseen; 
välitarkistuksessa annetun hyväksynnän 
jälkeen komissio tekee arvionsa ja 
myöntää rahaa kaikille niille alueille, 
jotka ovat saavuttaneet tai jopa ylittäneet 
toimintaohjelmissa asetetut tavoitteet; 
korostaa, että kehitys- ja 
investointisopimuksessa on määrättävä 
oikaisumekanismista sellaisen 
odottamattoman kriisin varalta, joka voisi 
estää tavoitteiden saavuttamisen;

Or. en

Tarkistus 442
László Surján

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. pyytää kiinnittämään huomiota 
niihin kokonaisuuksiin, joihin vaikea 
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köyhyys sekä enemmistö- ja 
vähemmistökulttuurien yhteiseloon usein 
liittyvät jännitteet vaikuttavat aluetta 
pienemmillä tasoilla; katsoo, että tällaiset 
aluetta pienemmät kokonaisuudet voivat 
jäädä helposti vaikean köyhyyden 
saarekkeiksi ja entistä voimakkaammin 
eristyksiin myös alueilla, jotka eivät 
välttämättä ole jäljessä tilastollisista 
keskiarvoista; toteaa, että näiden 
kokonaisuuksien kehittämiseksi pitäisi 
ryhtyä yhteistoimiin (esimerkiksi niin, että 
juuri näihin kokonaisuuksiin kohdistuviin 
kasvua ja työpaikkojen luomista edistäviin 
hankkeisiin vaadittaisiin vähemmän omia 
varoja, paikallista 
henkilöresurssikeskittymää 
vahvistettaisiin teknisen avun keinoin, 
valtiontukien käyttöä edistettäisiin 
kustannusten jakamiseksi, ESR:n 
resursseja keskitettäisiin keinoihin 
kohdata erityisiä ongelmia, joita 
pitkäaikaistyöttömien ja 
kouluttamattomien työntekijöiden suuri 
määrä aiheuttaa, kehittämällä 
työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa 
osaavaa työvoimaa ja kiinnittämällä 
tiiviisti huomiota laaja-alaisiin 
painopisteisiin, kuten sosiaalisesta ja 
taloudellisesta syrjäytymisestä ja 
alueellisesta eristämisestä kärsivien 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
sosiaaliseen osallistamiseen);

Or. en

Tarkistus 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että sekä suurten että 
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yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemisessa on keskityttävä tutkimus- ja 
kehittämisinvestointeihin tai tarjottava 
voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jonka mukaan on tarkasteltava 
EU:n rahoituksen asianmukaisuutta 
unionin sisällä tapahtuvan tuotannon 
siirtämisen tapauksessa;

Or. es

Tarkistus 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan alueen 
kehittämistä ja työpaikkojen luomista;
vaatii siksi yhtäältä, että yritysten 
tukemisessa on keskityttävä tutkimus- ja 
kehittämisinvestointeihin tai tarjottava 
voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille, sikäli kuin tämä 
rahoitus auttaa suoraan luomaan 
työpaikkoja rahoitusta saavassa 
yrityksessä; vaatii toisaalta yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle;

Or. fr
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Tarkistus 445
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; 

Or. fr

Tarkistus 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
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sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle;

Or. fr

Tarkistus 447
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selvää sääntöä, 
jolla suljetaan pois kaikenlainen EU:n 
rahoitus unionin sisällä tapahtuvalle 
tuotannon siirtämiselle ja jolla alennetaan 
merkittävästi tällaisten investointien 
tarkistamiskynnystä;

Or. fr

Tarkistus 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
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alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, myös vahvistamalla 
toimenpiteiden kestoksi kymmenen vuotta, 
sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista sekä suuryritysten sulkemista 
pois suorien tukien piiristä;

Or. en

Tarkistus 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että suurten yritysten tukemisessa on 
keskityttävä tutkimus- ja 
kehittämisinvestointeihin tai tarjottava 
voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;
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Or. de

Tarkistus 450
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yritysten tukemisessa on keskityttävä
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien 
alalla huomioon, että erityisesti suurten 
yritysten tapauksessa koheesiopolitiikalla 
pikemminkin rahoitetaan 
seurannaisvaikutuksia kuin vaikutetaan 
sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, 
että yksityisten yritysten määrärahatuki on 
keskitettävä tutkimus- ja 
kehittämisinvestointeihin tai sen on 
tarjottava voimakkaammin epäsuoraa tukea 
infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selkeää 
sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki 
unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien 
tarkistamiskynnyksen merkittävää 
alentamista;

Or. en

Tarkistus 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
rahoitusta käyttämällä revolving 
credit -luottolimiittejä useammilla aloilla; 
vaatii yksinkertaistamista ja suurempaa 
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yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

oikeusvarmuutta koko tukijaksolle;

Or. es

Tarkistus 452
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle;

Or. en

Tarkistus 453
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja 
mobilisointipotentiaalin ja kannattaa 
periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 

43. pyytää ottamaan käyttöön uusia 
rahoitusvälineitä, vahvistamaan
lainarahoitusta ja käyttämään revolving 
credit -luottolimiittejä useammilla 
tukialoilla (mm. tutkimus, infrastruktuuri); 
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credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

vaatii siksi yksinkertaistamista ja 
suurempaa oikeusvarmuutta koko 
tukijaksolle; katsoo, että viimeistään yhden 
tukijakson jälkeen vastuu varojen käytöstä 
olisi siirrettävä kansalliselle tai hankkeen 
tasolle;

Or. it

Tarkistus 454
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; 
katsoo, että viimeistään yhden tukijakson 
jälkeen vastuu varojen käytöstä olisi 
siirrettävä kansalliselle tai hankkeen 
tasolle;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); suosittaa siksi, että 
perustetaan yhteisön luettelo, josta 
ilmenee mihin hankkeisiin myönnetään 
lainaa ja mihin tukia; katsoo, että 
viimeistään yhden tukijakson jälkeen
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

Or. pl

Tarkistus 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
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vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
tarkoituksenmukaisiksi osoittautuville 
tukialoille; vaatii siksi yksinkertaistamista 
ja suurempaa oikeusvarmuutta koko 
tukijaksolle; katsoo, että viimeistään yhden
tukijakson jälkeen vastuu varojen käytöstä 
olisi siirrettävä kansalliselle tai hankkeen 
tasolle;

Or. en

Tarkistus 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille; vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

Or. en

Tarkistus 457
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
43 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; 
korostaa, ettei innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käyttöönottoa pidä 
missään tapauksessa pitää hätäratkaisuna 
koheesiopolitiikan määrärahoihin EU:n 
talousarviossa; katsoo, että viimeistään 
yhden tukijakson jälkeen vastuu varojen 
käytöstä olisi siirrettävä kansalliselle tai 
hankkeen tasolle;

Or. fr

Tarkistus 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin
sikäli kuin niiden hallintaa 
yksinkertaistetaan ja niiden perustaminen 
ja lakkauttaminen saa oikeusvarmuutta; 
kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;
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Or. es

Tarkistus 459
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; vaatii, 
että välineiden on oltava joustavia, jotta 
ne ovat varmasti toteuttamiskelpoisia ja 
mahdollisia kaikille alueille ja 
kaupungeille; katsoo, että viimeistään 
yhden tukijakson jälkeen vastuu varojen 
käytöstä olisi siirrettävä kansalliselle tai 
hankkeen tasolle;

Or. en

Tarkistus 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden 
vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin 
ja kannattaa periaatteessa voimakkaampaa 
lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista 
useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi 
yksinkertaistamista ja suurempaa 
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oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle;

oikeusvarmuutta koko tukijaksolle; katsoo, 
että viimeistään yhden tukijakson jälkeen 
vastuu varojen käytöstä olisi siirrettävä 
kansalliselle tai hankkeen tasolle; 
nykyisellä jaksolla kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole omaksuneet hajautettua 
lähestymistapaa rahoitusvälineiden, kuten 
Jessican, käyttämiseen; korostaa, että 
kaupungeilla on oltava suora 
käyttömahdollisuus;

Or. en

Tarkistus 461
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee 
aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden 
on itse paikalla voitava käyttää kulloinkin 
sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää 
alueellisia vaatimuksia vastaavasti;

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee 
aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden 
on itse paikalla käytettävä kulloinkin 
sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää, 
joka vastaa parhaiten alueellisia 
vaatimuksia, ja edistettävä myös 
verotusmekanismia;

Or. it

Tarkistus 462
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee 
aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden 
on itse paikalla voitava käyttää kulloinkin 
sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää 
alueellisia vaatimuksia vastaavasti;

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee 
aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden 
on itse paikalla voitava käyttää kulloinkin 
sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää 
alueellisia vaatimuksia vastaavasti; 
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kehottaa määrittelemään tarkkaan, mikä 
on tukea ja mikä on katsottava lainaksi tai 
ristiinrahoitukseksi;

Or. fr

Tarkistus 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee 
aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden 
on itse paikalla voitava käyttää kulloinkin 
sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää 
alueellisia vaatimuksia vastaavasti;

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee 
aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden 
on itse paikalla voitava käyttää kulloinkin 
sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää 
alueellisia vaatimuksia vastaavasti; katsoo, 
että kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla 
pitäisi jatkossakin käyttää ensisijaisesti 
tukia;

Or. en

Tarkistus 464
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EIP:n on omaksuttava 
voimakkaampi rooli TEN-infrastruktuurien 
rahoittamisessa; vaatii lisää tukea 
itsenäisille julkisten ja yksityisten 
osapuolten kumppanuuksille; katsoo, että 
Euroopan parlamentilla on periaatteessa 
tärkeä vastuu tähän liittyvästä 
avoimuudesta sekä päätöksenteko- ja 
valvontatehtävistä;

45. panee merkille, että EIP:n on 
omaksuttava voimakkaampi rooli TEN-
infrastruktuurien rahoittamisessa; vaatii 
lisää tukea itsenäisille julkisten ja 
yksityisten osapuolten kumppanuuksille; 
katsoo, että EIP:hen kohdistuvaa 
Euroopan parlamentin valvontaa on 
tehostettava EIP:ltä rahoitusta saavien 
politiikkojen päätöksenteko- ja 
valvontaprosessien avoimuuden 
lisäämisen varmistamiseksi;
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Or. fr

Tarkistus 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EIP:n on omaksuttava 
voimakkaampi rooli TEN-
infrastruktuurien rahoittamisessa; vaatii 
lisää tukea itsenäisille julkisten ja 
yksityisten osapuolten kumppanuuksille; 
katsoo, että Euroopan parlamentilla on 
periaatteessa tärkeä vastuu tähän liittyvästä 
avoimuudesta sekä päätöksenteko- ja 
valvontatehtävistä;

45. katsoo, että EIP:n on omaksuttava 
voimakkaampi rooli ilmastomyötäisen,
kestävän eurooppalaisen 
liikenneinfrastruktuurin rahoittamisessa; 
vaatii noudattamaan enemmän 
varovaisuutta laskettaessa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
tarjoamaa vastinetta julkisen sektorin 
rahoille sekä turvaamaan demokraattisen 
valvonnan; katsoo, että Euroopan 
parlamentilla on periaatteessa tärkeä vastuu 
tähän liittyvästä avoimuudesta, myös 
avoimuudesta julkisen budjettitaakan 
suhteen, sekä päätöksenteko- ja 
valvontatehtävistä;

Or. en

Tarkistus 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EIP:n on omaksuttava 
voimakkaampi rooli TEN-
infrastruktuurien rahoittamisessa; vaatii 
lisää tukea itsenäisille julkisten ja 
yksityisten osapuolten kumppanuuksille; 
katsoo, että Euroopan parlamentilla on 
periaatteessa tärkeä vastuu tähän liittyvästä 
avoimuudesta sekä päätöksenteko- ja 

45. katsoo, että EIP:n on omaksuttava 
voimakkaampi rooli infrastruktuurien 
rahoittamisessa; vaatii lisää tukea 
itsenäisille julkisten ja yksityisten 
osapuolten kumppanuuksille; katsoo, että 
Euroopan parlamentilla on periaatteessa 
tärkeä vastuu tähän liittyvästä 
avoimuudesta sekä päätöksenteko- ja 
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valvontatehtävistä; valvontatehtävistä;

Or. es

Tarkistus 467
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. katsoo, että koheesiopolitiikan 
yhteydessä on otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden edellyttämä 
joustavuus ja että koheesiopolitiikan 
välineiden käyttö on sopeutettava 
syrjäisimpien alueiden haavoittuvaan 
talouteen siten, että otetaan huomioon  
näiden alueiden pienten ja keskisuurten 
yritysten merkitys ja kilpailukyvyn ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien tarve, jotta 
näiden alueiden ja EU:n 
sisämarkkinoiden taloudellinen 
yhdentyminen on mahdollista;

Or. pt

Tarkistus 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia rakennepoliittisia 
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin; ehdottaa, että 
myös yleiskattaviin tukiin käytetään 
hyväksi todettua kilpailumenettelyä;

46. pitää alueita pienemmällä tasolla
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia rakennepoliittisia 
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin;
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Or. en

Tarkistus 469
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia rakennepoliittisia 
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin; ehdottaa, että 
myös yleiskattaviin tukiin käytetään 
hyväksi todettua kilpailumenettelyä;

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia rakennepoliittisia 
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin;

Or. en

Tarkistus 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia rakennepoliittisia
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin; ehdottaa, että myös 
yleiskattaviin tukiin käytetään hyväksi 
todettua kilpailumenettelyä;

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia alueellisia
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin; ehdottaa, että myös 
yleiskattaviin tukiin käytetään hyväksi 
todettua kilpailumenettelyä;

Or. es

Tarkistus 471
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
46 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia rakennepoliittisia
tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin; ehdottaa, että myös 
yleiskattaviin tukiin käytetään hyväksi 
todettua kilpailumenettelyä;

46. pitää alueita pienemmällä tasolla 
käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana 
välineenä eurooppalaisia 
koheesiopoliittisia tavoitteita vastaaviin 
itse määriteltyihin innovointistrategioihin; 
ehdottaa, että myös yleiskattaviin tukiin 
käytetään hyväksi todettua 
kilpailumenettelyä;

Or. en

Tarkistus 472
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. torjuu kuitenkin kiintiöiden 
asettamisen tai velvollisuudet 
yleiskattavien tukien maksamiseen, sillä 
ne voisivat vaikuttaa epäsuotuisasti 
alueiden tarpeisiin sovitettavien 
ensisijaisten tavoitteiden määrittelyyn;  

Or. de

Tarkistus 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. kannattaa sellaisen joustovarauksen 
käyttöönottoa, jonka lähtökohtana ovat 
ohjelmakauden aikana automaattisesti 
vapautetut määrärahat ja jonka turvin 
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kohdennettaisiin taloudellisen, sosiaalisen 
tai ympäristökriisin sattuessa 
rakennerahastovaroja yhdessä 
globalisaatiorahaston tai Euroopan 
unionin solidaarisuusrahaston kanssa;

Or. en

Tarkistus 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. katsoo, että koheesiopolitiikassa on 
keskityttävä pienten ja keskisuurten 
yritysten tukemiseen ja mahdollistettava 
niille parempi rahoituksen saatavuus, 
koska siitä on kasvun kannalta ilmiselvää 
etua työpaikkojen luomisen takia; 
kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevaa aloitetta; 

Or. el

Tarkistus 475
Juozas Imbrasas

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46a. suhtautuu myönteisesti EIP:n ja 
komission väliseen tehokkaaseen 
yhteistyöhön kolmen yhteisen aloitteen –
Jessican, Jeremien ja Jasminen –
täytäntöönpanossa, jonka pitäisi lisätä 
koheesiopolitiikan tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta ja parantaa 
rakennerahastojen toimintaa; kehottaa 
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komissiota hyväksymään edelleen 
aktiivisesti yhteisiä aloitteita EIP:n 
kanssa, erityisesti koheesiopolitiikan 
alalla, ja varmistamaan pk-yritysten 
rahoitustuen;

Or. lt

Tarkistus 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 
vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta voidaan 
nopeammin ja joustavammin reagoida 
erityistilanteisiin (talouskriisi, 
energiakriisi, luonnonkatastrofit);

47. katsoo, että seitsemän vuoden
ohjelmakausien käyttöönotto 
koheesiopolitiikassa on osoittautunut 
hyväksi ratkaisuksi ja että se olisi 
säilytettävä vähintään seuraavan 
suunnittelukauden loppuun asti (2020); 
vaatii kuitenkin ottamaan käytön 
järjestelmän, joka mahdollistaa 
toimintaedellytysten nopeamman 
strategisen uudelleenarvioinnin, jotta 
voidaan nopeammin ja joustavammin
reagoida erityistilanteisiin (joita voivat olla 
talouskriisi, energiakriisi tai
luonnonkatastrofit);

Or. es

Tarkistus 477
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 
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vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta voidaan
nopeammin ja joustavammin reagoida
erityistilanteisiin (talouskriisi, 
energiakriisi, luonnonkatastrofit);

vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta EU voi reagoida 
valtavirtaistetun globalisaatiorahaston ja 
solidaarisuusrahaston avulla nopeammin 
ja joustavammin erityistilanteisiin 
(talouskriisi, energiakriisi, 
luonnonkatastrofit);

Or. en

Tarkistus 478
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 
vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta voidaan
nopeammin ja joustavammin reagoida
erityistilanteisiin (talouskriisi, 
energiakriisi, luonnonkatastrofit);

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 
vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta EU voi reagoida 
valtavirtaistetun globalisaatiorahaston ja 
solidaarisuusrahaston avulla nopeammin 
ja joustavammin erityistilanteisiin 
(talouskriisi, energiakriisi, 
luonnonkatastrofit);

Or. en

Tarkistus 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
47 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 
vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta voidaan 
nopeammin ja joustavammin reagoida 
erityistilanteisiin (talouskriisi, 
energiakriisi, luonnonkatastrofit);

47. katsoo, että seitsemän vuoden 
ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi ja että se olisi säilytettävä 
vähintään seuraavan suunnittelukauden 
loppuun asti (2020); vaatii kuitenkin 
ottamaan käytön järjestelmän, joka 
mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen 
uudelleenarvioinnin, jotta voidaan 
nopeammin ja joustavammin reagoida 
erityistilanteisiin (sosiaalikriisi, 
ympäristökriisi, talous- tai rahoituskriisi, 
energiakriisi, luonnonkatastrofit);

Or. fr

Tarkistus 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että EU:n talousarvio on 
nykyisen rakenteensa ja perustan 
muodostavien rahastoasetusten ansiosta 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi juuri 
koheesio- ja rakennepolitiikan kannalta,
joten muutoksia on tehtävä vain 
tapauksissa, joissa menettelyt eivät ole 
toimineet tai joissa esiintyy ristiriitoja 
nykyisen varainhoitoasetuksen kanssa; 
vaatii, että jos vakiintuneisiin ja hyväksi 
havaittuihin rakenteisiin tehdä pieniäkin 
muutoksia, on toimittava äärimmäisen 
varovasti;

48. korostaa, että EU:n talousarvio on 
nykyisen rakenteensa ja perustan 
muodostavien rahastoasetusten ansiosta, 
ottaen huomioon komission ehdotukset 
aluekehitykseen käytettävissä olevien 
rahastojen sääntöjen 
yhdenmukaistamisesta; korostaa, ettei 
tämän pitäisi lisätä taakkaa, jota aiheutuu 
edunsaajille, varsinkaan niille, joilla on 
pieni rakenne ja rajalliset valmiudet; 
kehottaa komissiota säilyttämään 
erilaisten rakennerahastojen 
erityisluonteet, joten muutoksia on tehtävä 
vain tapauksissa, joissa menettelyt eivät ole 
toimineet tai joissa esiintyy ristiriitoja 
nykyisen varainhoitoasetuksen kanssa; 
vaatii, että jos vakiintuneisiin ja hyväksi 
havaittuihin rakenteisiin tehdä pieniäkin 
muutoksia, on toimittava äärimmäisen 
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varovasti;

Or. en

Tarkistus 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että EU:n talousarvio on 
nykyisen rakenteensa ja perustan 
muodostavien rahastoasetusten ansiosta 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi juuri
koheesio- ja rakennepolitiikan kannalta, 
joten muutoksia on tehtävä vain 
tapauksissa, joissa menettelyt eivät ole 
toimineet tai joissa esiintyy ristiriitoja 
nykyisen varainhoitoasetuksen kanssa; 
vaatii, että jos vakiintuneisiin ja hyväksi 
havaittuihin rakenteisiin tehdä pieniäkin 
muutoksia, on toimittava äärimmäisen 
varovasti;

48. korostaa, että EU:n talousarvio ja 
kohdennusmekanismit ovat perustan 
muodostavien rahastoasetusten ansiosta 
osoittautuneet hyväksi ratkaisuksi 
koheesiopolitiikan kannalta, joten 
muutoksia on tehtävä vain tapauksissa, 
joissa menettelyt eivät ole toimineet tai 
joissa esiintyy ristiriitoja nykyisen
varainhoitoasetuksen kanssa; vaatii, että jos 
vakiintuneisiin ja hyväksi havaittuihin 
rakenteisiin tehdä pieniäkin muutoksia, on 
toimittava äärimmäisen varovasti, jotta 
vältetään aiheuttamasta suurta 
byrokraattista taakkaa, toimintahäiriöitä 
ja epävarmuutta hallinnasta vastaaville 
kansallisille ja alueellisille elimille;

Or. es

Tarkistus 482
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että EU:n talousarvio on 
nykyisen rakenteensa ja perustan 
muodostavien rahastoasetusten ansiosta 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi juuri 
koheesio- ja rakennepolitiikan kannalta, 

48. korostaa, että EU:n talousarvio on 
nykyisen rakenteensa ja perustan 
muodostavien rahastoasetusten ansiosta 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi juuri 
koheesiopolitiikan kannalta, joten 
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joten muutoksia on tehtävä vain 
tapauksissa, joissa menettelyt eivät ole 
toimineet tai joissa esiintyy ristiriitoja 
nykyisen varainhoitoasetuksen kanssa; 
vaatii, että jos vakiintuneisiin ja hyväksi 
havaittuihin rakenteisiin tehdä pieniäkin 
muutoksia, on toimittava äärimmäisen 
varovasti;

muutoksia on tehtävä vain tapauksissa, 
joissa menettelyt eivät ole toimineet tai 
joissa esiintyy ristiriitoja nykyisen 
varainhoitoasetuksen kanssa; vaatii, että jos 
vakiintuneisiin ja hyväksi havaittuihin 
rakenteisiin tehdä pieniäkin muutoksia, on 
toimittava äärimmäisen varovasti;

Or. en

Tarkistus 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten budjettikohtiin 
täysin mahdollisena; torjuu EU:n 
talousarvion jakamisen teoreettisiin 
kasvualueisiin "älykkyyden", 
"osallistavuuden" tai "kestävyyden" 
mukaan;

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten budjettikohtiin 
selvästikin mahdottomana; vastustaa 
koheesiopolitiikan suunnan kääntämistä 
kohti Eurooppa 2020 -strategiaa, joka on 
ensinnäkin jäsenvaltioiden ja Euroopan 
komission vastuusta ja tahdosta 
riippuvainen makrotaloudellinen 
strategia; katsoo, ettei Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoon liittyviä 
komission ja jäsenvaltioiden 
organisoinnin ja koordinoinnin puutteita 
ole sopivaa asettaa alueiden ja 
koheesiopolitiikan harteille; muistuttaa, 
että rakenne- ja koheesiopolitiikka 
käynnistettiin Euroopan alueiden 
sopusointuisen kehityksen aikaan 
saamiseksi eikä politiikaksi, jolla 
tähdätään Lissabonin strategian tai 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. fr
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Tarkistus 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten 
budjettikohtiin täysin mahdollisena; torjuu 
EU:n talousarvion jakamisen teoreettisiin 
kasvualueisiin "älykkyyden", 
"osallistavuuden" tai "kestävyyden" 
mukaan;

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä koheesiopolitiikan 
tavoitteisiin ja rakenteisiin täysin 
mahdollisena, mutta korostaa, että 
Lissabonin sopimuksessa 
koheesiopolitiikalle osoitetaan tehtäviä, 
jotka menevät EU:n uuden kasvu- ja 
työllisyysstrategian soveltamista 
pidemmälle;

Or. es

Tarkistus 485
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten budjettikohtiin 
täysin mahdollisena; torjuu EU:n 
talousarvion jakamisen teoreettisiin 
kasvualueisiin "älykkyyden", 
"osallistavuuden" tai "kestävyyden" 
mukaan;

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten budjettikohtiin 
täysin mahdollisena;

Or. en

Tarkistus 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
49 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten 
budjettikohtiin täysin mahdollisena; 
torjuu EU:n talousarvion jakamisen 
teoreettisiin kasvualueisiin "älykkyyden", 
"osallistavuuden" tai "kestävyyden" 
mukaan;

49. korostaa erityisesti, että 
koheesiopolitiikalla, joka on samalla 
"älykästä", "kestävää" ja "osallistavaa", 
on ratkaiseva tehtävä Eurooppa 2020 
-strategiassa ja että se voi kaikkien 
politiikanalojen tavoin edistää strategian 
tavoitteiden saavuttamista; toteaa tämän 
olevan jälleen selvä osoitus 
koheesiopolitiikan koko merkityksestä ja 
vastustaa koheesiopolitiikan jakamista eri 
budjettikohtiin, koska sillä pitäisi olla 
oma otsakkeensa EU:n talousarviossa;

Or. en

Tarkistus 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana
politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja 
vaatii siksi vähintään samoja 
budjettivaroja kuin meneillään olevalla 
ohjelmakaudella;

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa yhtenä politiikan 
alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta; 
korostaa siksi, että koheesiopolitiikan 
onnistuminen ja tehostaminen edellyttää 
sitä, että sille varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat säilytetään 
vähintäänkin ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat on säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä 
palauteta jäsenvaltioille;

Or. en
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Tarkistus 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana Eurooppa 2020 -
strategian monialaisen täytäntöönpanon
kannalta, ja vaatii siksi vähintään samoja
budjettivaroja kuin meneillään olevalla 
ohjelmakaudella;

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen koheesion saavuttamisen 
kannalta; vaatii siksi, että sen on saatava 
enemmän budjettivaroja kuin meneillään 
olevalla ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, 
ja vaatii siksi vähintään samoja 
budjettivaroja kuin meneillään olevalla 
ohjelmakaudella;

50. toteaa, että vuodesta 2014 alkaen 
koheesiopolitiikassa on määrä keskittyä
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen eri aloilla sekä Lissabonin 
sopimukseen perustuvien uusien tehtävien 
hoitamiseen; pyytää siksi säilyttämään
vähintään saman osuuden EU:n 
talousarvion menoista kuin meneillään 
olevalla ohjelmakaudella vahvistetun 
koheesiopolitiikan onnistumisen 
turvaamiseksi;

Or. es

Tarkistus 490
Tamás Deutsch
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Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja 
vaatii siksi vähintään samoja 
budjettivaroja kuin meneillään olevalla 
ohjelmakaudella;

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja 
vaatii siksi, että sen budjettirahoitus 
pidetään vähintäänkin ennallaan;

Or. en

Tarkistus 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja 
vaatii siksi vähintään samoja 
budjettivaroja kuin meneillään olevalla 
ohjelmakaudella;

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 
politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja 
vaatii siksi korottamaan todella 
koheesiopolitiikan määrärahoja 
seuraavalla kaudella meneillään olevan
ohjelmakauden tasosta;

Or. en

Tarkistus 492
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio-
ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana 

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä 
koheesiopolitiikkaa entistäkin 
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politiikan alana Eurooppa 2020 -strategian 
monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja 
vaatii siksi vähintään samoja budjettivaroja 
kuin meneillään olevalla ohjelmakaudella;

tärkeämpänä EU:n alueiden jatkuvaan ja 
kestävään kehitykseen vaikuttavana 
tekijänä sekä ratkaisevana politiikan alana 
Eurooppa 2020 -strategian monialaisen 
täytäntöönpanon kannalta, ja vaatii siksi 
vähintään samoja budjettivaroja kuin 
meneillään olevalla ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 493
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
50 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 a. pyytää hyväksymään tiukempia 
valvontasääntöjä EU:n 
vakaussopimuksen kriteerien rikkomisen 
ja rakennerahastojen varojen 
sääntöjenvastaisen käytön varalta niin, 
että vakavimpiin tapauksiin sovelletaan 
seuraamusjärjestelmiä;

Or. it

Tarkistus 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin 

Poistetaan.
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rakennevarojen moitteetonta ja 
tavoitteiden mukaista käyttöä;

Or. it

Tarkistus 495
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin 
rakennevarojen moitteetonta ja 
tavoitteiden mukaista käyttöä;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin 
rakennevarojen moitteetonta ja 
tavoitteiden mukaista käyttöä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin 
rakennevarojen moitteetonta ja 
tavoitteiden mukaista käyttöä;

51. torjuu makrotaloudellisia ehtoja 
koskevat säännökset eli sen, että 
rakennerahastojen varoja ei myönnetä 
alueille ja kaupungeille niiden omien 
kansallisten hallitusten virheiden ja 
laiminlyöntien vuoksi tai siinä 
tapauksessa, etteivät niiden kansalliset 
hallitukset noudata vakaus- ja 
kasvusopimusta; korostaa, että vaarana 
on se, että vakaus- ja kasvusopimukseen 
kytketyt taloudelliset seuraamukset ja 
kannustimet, joiden tarkoituksena on
taata makrotaloudellisten ehtojen 
noudattaminen, pääasiassa rankaisevat 
paikallis- ja alueviranomaisia, jotka eivät 
ole vastuussa siitä, etteivät jäsenvaltiot 
hoida velvoitteitaan tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 498
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin 

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan menettelyä, jossa maksut 
keskeytetään järjestelmällisesti heti, kun 
todisteet viittaavat siihen, että 
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rakennevarojen moitteetonta ja 
tavoitteiden mukaista käyttöä;

hyväksyttyjen viranomaisten toiminnassa 
on huomattavia puutteita;

Or. en

Tarkistus 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

51. vaatii, että jäsenvaltioille, joissa 
esiintyy merkittäviä virheitä 
rakennevarojen käytössä, ehdotetaan 
tiukempaa sääntelyä, jolla valvotaan 
voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä; vaatii päinvastoin, että 
jäsenvaltioissa, joilla on sopiva 
varainhoitojärjestelmä, lopetetaan turhat 
tarkastukset; katsoo, että 
"luottamussopimuksen" ja "yhtenäisen 
tarkastusmallin" periaatteita pitäisi 
toteuttaa mahdollisimman usein;

Or. fr

Tarkistus 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 

51. vaatii, että jäsenvaltioille, joissa 
esiintyy merkittäviä virheitä 
rakennevarojen käytössä tai jotka ovat 
rikkoneet EU:n lainsäädäntöä 
rakennerahastojen täytäntöönpanossa, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
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valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

51. vaatii, että jäsenvaltioille, joissa 
esiintyy merkittäviä virheitä 
rakennevarojen käytössä, ehdotetaan 
tiukempaa sääntelyä, jolla valvotaan 
voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

Or. es

Tarkistus 502
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

51. vaatii, että jäsenvaltioille, joissa 
esiintyy merkittäviä virheitä 
rakennevarojen käytössä, ehdotetaan 
tiukempaa ja automaattisesti käyttöön 
otettavaa sääntelyä, jolla valvotaan 
voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista
käyttöä;
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Or. fr

Tarkistus 503
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä;

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka 
rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä 
ja joissa samalla esiintyy merkittäviä 
virheitä rakennevarojen käytössä, 
ehdotetaan tiukempaa ja automaattisesti 
käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla 
valvotaan voimakkaammin rakennevarojen 
moitteetonta ja tavoitteiden mukaista 
käyttöä; sekä konkreettisia 
seuraamusmekanismeja, jos sääntöjen 
vastaisuus jatkuu ja jos väärin perustein 
maksettuja rakennetukirahoja peritään 
johdonmukaisesti edelleen;

Or. de

Tarkistus 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
51 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

paheksuu sitä, että rakennerahastoille 
asetetaan vakaus- ja kasvusopimukseen 
liittyviä makrotaloudellisia ehtoja, sillä se 
on ristiriidassa koheesiopolitiikan 
tavoitteiden kanssa; ohjelmasuunnittelun 
uskottavuuden lisäämiseksi ja 
konkreettisten tulosten saavuttamiseksi 
vaatii, että käyttöön otetaan sopivia 
ehtoja, jotka perustuvat paikkakohtaisen 
politiikan lähestymistapaan tehdä 
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etukäteisvarmistuksia ja jotka sisältävät 
kaikki vaatimukset – institutionaaliset, 
hallinnolliset, lainsäädännölliset sekä 
suunnitteluun ja hankesuunnitteluun 
liittyvät vaatimukset – joita ohjelmien 
tehokas täytäntöönpano edellyttää;

Or. it

Tarkistus 505
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
yksin vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
yksin vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista;

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista;

Or. fr

Tarkistus 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
yksin vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista;

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset tai rakenteet, 
jotka ovat yksin vastuussa 
rakennerahastovarojen moitteettomasta 
hallinnoinnista;

Or. fr

Tarkistus 508
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
yksin vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista;

52. vaatii jäsenvaltioita tai julkisia 
viranomaisia määrittämään viranomaiset, 
jotka ovat yksin vastuussa 
rakennerahastovarojen moitteettomasta 
hallinnoinnista;

Or. cs

Tarkistus 509
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
yksin vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista;

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita 
määrittämään viranomaiset, jotka ovat 
yksin vastuussa rakennerahastovarojen 
moitteettomasta hallinnoinnista ilman 
näiden rahastojen hallinnointiprosessin 
vaikeuttamista;
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Or. ro

Tarkistus 510
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. vaatii tarkastusjärjestelmän 
yksinkertaistamista, tarkastustasojen 
vähentämistä sekä komission ja 
jäsenvaltioiden välisten vastuiden 
selventämistä; kehottaa käyttämään 
yhden tason tarkastusmenettelyä, jolloin 
jäsenmaat tarkastavat projektit ja 
komissio tarkastaa jäsenmaiden 
tarkastusjärjestelmät;

Or. fi

Tarkistus 511
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa 
suuremmassa määrin vastuussa 
kansallisten hallintomenettelyjen 
parantamisesta; pitää komissiota siksi 
vastuussa kansallisten tai unionin 
hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa 
suuremmassa määrin vastuussa 
kansallisten hallintomenettelyjen 
parantamisesta; pitää komissiota siksi 
vastuussa kansallisten tai unionin 
hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta;

Or. it
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Tarkistus 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin; 
rakennerahastojen väärinkäytön 
estämiseksi ehdottaa, että hallinto- ja 
valvontajärjestelmien toiminnan 
tehokkuus pitäisi tarkistaa ja että 
vastineeksi komission paikan päällä 
tekemien tarkastusten määrää pitäisi 
nostaa; suosittelee, että komissio perustaa 
"koheesioasiain keskuksen", joka toimii 
sekä parhaita käytäntöjä että varojen 
mahdollista väärinkäyttöä koskevia tietoja 
tarjoavana ylimääräisenä tietolähteenä;

Or. en

Tarkistus 515
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
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saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin; 
kehottaa komissiota sitoutumaan 
enemmän koheesiopolitiikan strategiseen 
määrittelyyn, arviointiin ja 
toteuttamiseen;

Or. pl

Tarkistus 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
jallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen
esittää yksinkertaisempia raportteja 
harvemmin;

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
jallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
tässä yhteydessä tarpeellisena pikaista 
tukiohjelmien hallinnoinnin 
yksinkertaistamista ja selkiyttämistä 
erityisesti varainhoidon ja varainhoidon 
valvonnan alalla; pitää komissiota siksi 
vastuussa kansallisten tai unionin hallinto-
ja tarkastuselinten hyväksymismenettelyjen 
toteuttamisesta; pitää mahdollisena, että 
onnistuneet hyväksynnät ja alhaisten 
virheprosenttien saavuttaminen kytketään 
oikeuteen
esittää yksinkertaisempia raportteja 
harvemmin; 

Or. de

Tarkistus 517
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
53 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa 
suuremmassa määrin vastuussa 
kansallisten hallintomenettelyjen 
parantamisesta; pitää komissiota siksi 
vastuussa kansallisten tai unionin hallinto-
ja tarkastuselinten hyväksymismenettelyjen
toteuttamisesta; pitää mahdollisena, että 
onnistuneet hyväksynnät ja alhaisten 
virheprosenttien saavuttaminen kytketään
oikeuteen esittää yksinkertaisempia 
raportteja harvemmin;

53. pyytää komissiota ottamaan jo 
seuraavalla ohjelmakaudella suuremman 
vastuun kansallisten hallintomenettelyjen 
parantamisesta; pitää komissiota siksi 
vastuussa kansallisten tai unionin hallinto-
ja tarkastuselinten hyväksymismenettelyjen
toteuttamisesta; katsoo, että onnistuneiden 
hyväksyntien ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttamisen pitäisi johtaa oikeuteen 
esittää yksinkertaisempia raportteja 
harvemmin;

Or. en

Tarkistus 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
unionin hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa 
määrin vastuussa kansallisten 
hallintomenettelyjen parantamisesta; pitää 
komissiota siksi vastuussa kansallisten tai 
alueellisten hallinto- ja tarkastuselinten 
hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; 
pitää mahdollisena, että onnistuneet 
hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien 
saavuttaminen kytketään oikeuteen esittää 
yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

Or. es

Tarkistus 519
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
53 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 a. on sitä mieltä, että operatiivisten 
ohjelmien tehokkuuden parantamiseksi 
hankkeiden valinnassa tulisi alueiden 
sisällä tehostetusti hyödyntää 
kilpailumenettelyjä; 

Or. de

Tarkistus 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
53 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 b. vaatii, että jäsenvaltioille, joiden 
tarkastuslaitokset eivät läpäise 
akkreditointimenettelyjä, asetetaan 
selkeästi tiukemmat mittarit talousarvion 
valvonnalle ja tukien todentamiselle;  

Or. de

Tarkistus 521
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. vaatii, että standardimenettelyä 
laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista 
varten korkeammilla 
standardiyksikkökustannuksilla sekä 
yleiskustannuspaketeilla; vaatii, että 
suhteellisuusperiaate otetaan vahvemmin 
huomioon, eli että pienten hankkeiden 
toteuttamisen yhteydessä vaaditaan 
huomattavasti vähemmän raportointia ja 

54. vaatii, että standardimenettelyä 
laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista 
varten korkeammilla 
standardiyksikkökustannuksilla sekä 
yleiskustannuspaketeilla; vaatii, että 
suhteellisuusperiaate otetaan vahvemmin 
huomioon, eli että pienten hankkeiden 
toteuttamisen yhteydessä vaaditaan 
huomattavasti vähemmän raportointia ja 
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todentamista; todentamista; katsoo, että nykyisellään 
hyvin monimutkaista sääntelykehystä 
pitäisi yksinkertaistaa ja että pitäisi 
vahvistaa sääntöjen ja velvoitteiden 
yhteinen tulkintatapa ja erotella selvästi 
eri tasoilla toimivien elinten tehtävät ja 
vastuut;

Or. en

Tarkistus 522
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. vaatii, että standardimenettelyä 
laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista 
varten korkeammilla 
standardiyksikkökustannuksilla sekä 
yleiskustannuspaketeilla; vaatii, että
suhteellisuusperiaate otetaan vahvemmin 
huomioon, eli että pienten hankkeiden
toteuttamisen yhteydessä vaaditaan 
huomattavasti vähemmän raportointia ja 
todentamista;

54. vaatii, että standardimenettelyä 
laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista 
varten korkeammilla 
standardiyksikkökustannuksilla sekä 
yleiskustannuspaketeilla; vaatii, että
suhteellisuusperiaate otetaan vahvemmin 
huomioon, eli että pienten hankkeiden
toteuttamisen yhteydessä vaaditaan 
huomattavasti vähemmän raportointia ja 
todentamista; vaatii ottamaan huomioon
pienten ja keskisuurten yritysten 
merkityksen alueelliselle kehitykselle sekä 
niiden tarpeet erityisesti toteuttamis- ja 
valvontamenettelyissä;

Or. de

Tarkistus 523
Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. vaatii, että standardimenettelyä 54. vaatii, että standardimenettelyä 
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laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista 
varten korkeammilla 
standardiyksikkökustannuksilla sekä 
yleiskustannuspaketeilla; vaatii, että 
suhteellisuusperiaate otetaan vahvemmin 
huomioon, eli että pienten hankkeiden 
toteuttamisen yhteydessä vaaditaan 
huomattavasti vähemmän raportointia ja 
todentamista;

laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista 
varten korkeammilla 
standardiyksikkökustannuksilla sekä 
yleiskustannuspaketeilla, kun tällainen 
järjestelmä on tarkoituksenmukainen; 
vaatii, että suhteellisuusperiaate otetaan 
vahvemmin huomioon, eli että pienten 
hankkeiden toteuttamisen yhteydessä 
vaaditaan huomattavasti vähemmän 
raportointia ja todentamista;

Or. en

Tarkistus 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
54 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 a. vaatii komissiota julkaisemaan 
vuosittaisen riittämätöntä ja/tai 
myöhästynyttä raportointi- ja 
julkistamisvelvollisuuksien täyttämistä ja 
koheesiorahojen käytössä ilmenneitä 
virheitä, väärinkäyttöä ja petoksia 
koskevan "rikkomusseurannan"; vaatii 
siinä erottelua jäsenvaltioiden ja 
rahastojen mukaan; 

Or. de

Tarkistus 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Päätöslauselmaesitys
54 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 a. on huolestunut siitä, että
hallinnollinen taakka estää pieniä 
yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämästä 
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rakennerahastoja; pyytää, että 
säädöstekstit ja tekniset asiakirjat olisivat 
mahdollisimman selviä, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan 
teknisiä työryhmiä sopivien 
yksinkertaistamistoimenpiteiden 
määrittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 526
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
54 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 a. vaatii merkittävästi vähentämään 
koheesio- ja rakennepolitiikkaan liittyvää 
hallintoa ja byrokratiaa kaikilla 
toiminnan tasoilla muun muassa 
siirtymällä sähköisiin menettelyihin;

Or. fi

Tarkistus 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
54 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 b. pitää tukirahoja hallinnoivien 
viranomaisten johtoyksikköjen 
(maksuyksikkö/hallintoviranomainen) 
toimittamia vuosittaisia, tarkastettuja 
hallintoselvityksiä soveltuvana keinona 
vahvistaa raportointi- ja valvontaketjua ja 
korostaa tällaisten selvitysten sisällön 
oikeellisuutta ehdottomana 
välttämättömyytenä; vaatii siksi 
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seuraamusjärjestelmää väärille 
selvityksille; pitää sen lisäksi kiinni 
kansallisten luotettavuuslausumien 
tavoitteesta; 

Or. de

Tarkistus 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
54 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 c. vaatii uudelle ohjelmakaudelle 
vuosittaisia tilinpäätösmenettelyjä myös 
monivuotisten ohjelmien kohdalla; 

Or. de

Tarkistus 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
54 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 d. pitää tehokkaampia sähköisiä 
hallinnointiratkaisuja (yhtenäiset 
lomakkeet) välttämättömänä koko 
toteutus- ja valvontajärjestelmälle; vaatii 
komission koordinoimaa kokemusten 
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken sekä 
koordinoituja hallintoyksikköjen ja 
tarkistuslaitosten toimeenpanoliitoksia;   

Or. de

Tarkistus 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Päätöslauselmaesitys
54 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 e. pitää läpinäkyvyysvaatimuksia 
(lopullisten tuensaajien 
julkistamisvelvollisuus) myös tieteelle, 
suurelle yleisölle ja poliittiselle sektorille 
välttämättömänä välineenä tarkistaa 
rakennerahojen käytön 
tavoitteenmukaisuus ja laillisuus; vaatii 
esittämistä maan kielen lisäksi jollakin 
EU:n kolmesta virallisesta työkielestä 
(englanti, saksa tai ranska) ja ehdottaa 
tietojen yksinkertaistamista entisestään; 

Or. de

Tarkistus 531
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan kulut korvataan kansallisille 
viranomaisille vasta sitten, kun vastaavat 
EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, 
että tällä nopeutetaan maksamista sekä 
tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan 
kansalliseen valvontaan; toteaa kuitenkin, 
että jäsenvaltioilla ja osavaltioilla saattaa 
olla likviditeettiongelmia ja että siksi on 
etsittävä varmistavia ratkaisuja;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan kulut korvataan kansallisille 
viranomaisille vasta sitten, kun vastaavat 
EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, 
että tällä nopeutetaan maksamista sekä 
tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan 
kansalliseen valvontaan; toteaa kuitenkin, 
että jäsenvaltioilla ja osavaltioilla saattaa
olla likviditeettiongelmia ja että siksi on 
etsittävä varmistavia ratkaisuja;

55. toteaa, että jäsenvaltioilla ja alueilla 
voi olla todellisessa kriisitilanteessa
likviditeettiongelmia ja että mitä tulee 
niille aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseen etukäteen, on etsittävä 
varmistavia ratkaisuja;

Or. es

Tarkistus 533
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan kulut korvataan kansallisille 
viranomaisille vasta sitten, kun vastaavat 
EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, 
että tällä nopeutetaan maksamista sekä 
tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan 
kansalliseen valvontaan; toteaa kuitenkin, 
että jäsenvaltioilla ja osavaltioilla saattaa 
olla likviditeettiongelmia ja että siksi on 
etsittävä varmistavia ratkaisuja;

55. vastustaa komission ehdotusta, jonka 
mukaan kulut korvataan kansallisille 
viranomaisille vasta sitten, kun vastaavat 
EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, 
että tällä nopeutetaan maksamista sekä 
tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan 
kansalliseen valvontaan; toteaa kuitenkin, 
että jäsenvaltioilla ja osavaltioilla saattaa 
olla likviditeettiongelmia ja että siksi on 
etsittävä varmistavia ratkaisuja;

Or. pl

Tarkistus 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan kulut korvataan kansallisille 
viranomaisille vasta sitten, kun vastaavat 
EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, 
että tällä nopeutetaan maksamista sekä 
tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan 
kansalliseen valvontaan; toteaa kuitenkin, 
että jäsenvaltioilla ja osavaltioilla saattaa 
olla likviditeettiongelmia ja että siksi on 
etsittävä varmistavia ratkaisuja;

55. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan kulut korvataan kansallisille 
viranomaisille vasta sitten, kun vastaavat 
EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, 
että tällä nopeutetaan maksamista sekä 
tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan 
kansalliseen valvontaan; toteaa kuitenkin, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla saattaa olla 
likviditeettiongelmia ja että siksi on 
etsittävä varmistavia ratkaisuja;

Or. fr

Tarkistus 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
55 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55 a. pitää komission ehdottamaa 
vaatimusta maksettavien tukien 
vahvemmasta tulossuuntautuneisuudesta 
ristiriitaisena, sillä tuloksia on tarkoitus 
saavuttaa vasta rahoitettujen hankkeiden 
avulla, pelkää erittäin byrokraattista 
seurantaa ja pitää lisäsäädöksiä, jotka 
sitoisivat tukien maksun niiden 
käyttötarkoituksen todistamiseen kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa, tarvittaessa 
mahdollisina;   

Or. de

Tarkistus 536
László Surján

Päätöslauselmaesitys
55 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55 a. katsoo, että vaikka korvaukset pitäisi 
maksaa vasta sitten, kun EU:n rahoitus 
on maksettu hankkeissa, pankkien tai 
muiden rahoituslaitosten ei pidä aiheuttaa 
tuensaajille ylimääräistä taakkaa 
sellaisten korkojen muodossa, jotka eivät 
vastaa näihin lainoihin liittyvää pientä 
riskiä;

Or. en

Tarkistus 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
55 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55 b. pitää väärin saatujen, 
palauttamattomien tukirahojen 
kuittaamista uusista myönnetyistä tuista 
tehokkaana keinona saada 
sääntöjenvastaisesti toimivat jäsenvaltiot 
kuriin;   

Or. de

Tarkistus 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
55 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55 c. vaatii seuraamusmekanismien 
eriyttämistä muun muassa bonus-
järjestelmän muodossa tarjoamalla 
säädöksiä oikein toimeenpaneville
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jäsenvaltioille helpotuksia hallinnointiin;  

Or. de

Tarkistus 539
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman 
ja nopean täytäntöönpanon välillä;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 540
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman 
ja nopean täytäntöönpanon välillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis



PE464.689v01-00 138/154 AM\865326FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman 
ja nopean täytäntöönpanon välillä;

56. korostaa, että n+2- ja n+3-säännöt 
pitäisi säilyttää ja mahdollisesti yhdistää 
joustavuuden lisäämiseen sellaisten 
poikkeustilanteiden kattamiseksi, joita 
voidaan odottaa syntyvän seuraavalla 
ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 542
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä;

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi sovellettava, 
katsoo kuitenkin, että erikoistilanteissa on 
mahdollistettava "n+3-säännön" 
soveltaminen; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä;

Or. pl

Tarkistus 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
56 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä;

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti; katsoo, että tällä 
turvataan tasapainoinen suhde 
laadukkaiden investointien sekä ohjelmien 
kitkattoman ja nopean täytäntöönpanon 
välillä;

Or. fr

Tarkistus 544
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä;

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti, kun jollakin alueella on lama,
ja muut poikkeukset olisi poistettava; 
katsoo, että tällä turvataan tasapainoinen 
suhde laadukkaiden investointien sekä 
ohjelmien kitkattoman ja nopean 
täytäntöönpanon välillä;

Or. fr

Tarkistus 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
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tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä; 

tukivuotta ja rajatylittäviä ohjelmia lukuun 
ottamatta sovellettava johdonmukaisesti ja 
poikkeukset olisi poistettava; puoltaa 
rajatylittävien ohjelmien kohdalla jopa 
"n+3-säännön" soveltamista, jolla 
voitaisiin vastata kielellisten ja 
kulttuuristen haasteiden vuoksi 
hitaampien hallinnointiprosessien 
tarpeisiin; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä; 

Or. de

Tarkistus 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden 
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä;

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja kaikkien muiden 
poikkeusten pitäisi vain heijastaa 
ohjelmasuunnitteluprosessin aiheuttamaa 
hallinnollista taakkaa; katsoo, että tällä 
turvataan tasapainoinen suhde 
laadukkaiden investointien sekä ohjelmien 
kitkattoman ja nopean täytäntöönpanon 
välillä;

Or. en

Tarkistus 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
56 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi 
poistettava; katsoo, että tällä turvataan 
tasapainoinen suhde laadukkaiden
investointien sekä ohjelmien kitkattoman ja 
nopean täytäntöönpanon välillä;

56. tukee komission ehdotusta, jonka 
mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä 
tukivuotta lukuun ottamatta sovellettava 
johdonmukaisesti, mahdollisesti 
jäsenvaltioille kohdennettujen varojen 
tasolla joustavuuden lisäämiseksi, ja 
poikkeukset olisi poistettava; katsoo, että 
tällä turvataan tasapainoinen suhde 
laadukkaiden investointien sekä ohjelmien 
kitkattoman ja nopean täytäntöönpanon 
välillä;

Or. en

Tarkistus 548
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
56 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 a. katsoo, että varojen automaattista 
vapauttamista koskeva sääntö pitäisi 
mukauttaa ylimääräiseen hallinnolliseen 
taakkaan, joka johtuu uusista 
säännöksistä, jotka liittyvät strategiseen 
ohjelmasuunnitteluun, tuloslähtöisyyteen 
ja ennakkoehtoihin;

Or. en

Tarkistus 549
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
57 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta
muun muassa ympäristö-, terveys-, 
koulutus-, liikenne-, energia- ja 
kansalaisyhteiskunta-asioissa; kehottaa 
yksinkertaistamaan EU-Venäjä -raja-
alueyhteistyöhön liittyvää hallintoa ja 
byrokratiaa;

Or. fi

Tarkistus 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
muistuttaa tältä osin, että naapurimaiden 
kanssa tehtävällä yhteistyöllä on 
myönteisiä vaikutuksia myös koko 
Euroopan alueella; vaatii, että ENPI-varat 
keskitetään strategisiin tarpeisiin, ja vaatii 
poistamaan nykyisen 150 km:n kriteerin, 
joka rajoittaa unionin ulkorajojen 
molemmin puolin sijaitsevien alueiden 
mahdollisuutta tehdä yhteistyötä;

Or. es

Tarkistus 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
on vakuuttunut siitä, että ENPI:n 
rajatylittävän yhteistyön ohjelmat on 
viime kädessä liitettävä uudelleen 
koheesiopolitiikan alueellista yhteistyötä 
koskevaan tavoitteeseen; katsoo, että 
erityisesti naapurimaiden infrastruktuurien 
kytkemisellä (liikenne, energia) on 
myönteisiä vaikutuksia myös yhteisön raja-
alueille; vaatii, että ENPI-varat keskitetään 
strategisesti välttämättömiin 
energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta 
luoda lisää synergiaetuja EAKR:stä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, 
Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineestä (ENPI) ja 
Euroopan kehitysrahastosta (EKR) 
riippuvaisten aloitteiden välillä;

Or. fr

Tarkistus 552
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
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
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unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin; vaatii 
Euroopan komissiota ottamaan 
syrjäisimmät alueet mukaan EU:n 
lähialueiden naapuruuspolitiikkaan, 
kuten ennen sen käynnistämistä 
suunniteltiin, jotta syrjäisimmät alueet 
eivät jäisi epäoikeudenmukaisesti vaille 
niitä mahdollisuuksia, joita Euroopan 
muilla alueilla on saada tukea ENPI:stä;

Or. fr

Tarkistus 553
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
panee merkille ohjelman 
täytäntöönpanossa ilmenevät nykyiset 
ongelmat ja pyytää komissiota 
arvioimaan, voitaisiinko aluepolitiikan jo 
toimivia rakenteita soveltaa myös ENPI:n 
hallinnointiin; katsoo, että naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (erityisesti
liikenne, energia) on myönteisiä 
vaikutuksia myös yhteisön raja-alueille; 
vaatii, että ENPI-varat keskitetään 
strategisesti välttämättömiin 
energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;
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Or. en

Tarkistus 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 
välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin; korostaa 
makroalueiden mahdollista tehtävää tässä 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 555
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia) on myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteisön raja-alueille; vaatii, että ENPI-
varat keskitetään strategisesti 

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen (ENPI) 
koheesiopoliittista merkitystä Euroopan 
unioniin kuulumattomien maiden kanssa 
tehtävän rajatylittävän yhteistyön kannalta; 
katsoo, että erityisesti naapurimaiden 
infrastruktuurien kytkemisellä (liikenne, 
energia ja ympäristö) on myönteisiä 
vaikutuksia myös yhteisön raja-alueille; 
vaatii, että ENPI-varat keskitetään 
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välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

strategisesti välttämättömiin 
energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

Or. ro

Tarkistus 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Päätöslauselmaesitys
57 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 a. pitää valitettavana sitä, ettei 
koheesiopolitiikan synergiaa 
yhteistyörahastojen, kuten 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja 
EKR:n kanssa, ole hyödynnetty; pyytää 
kehittämään näiden rahastojen 
ristiinrahoitusmahdollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa lisäksi, että EU:n 
laajentumisprosessilla on valmistelevan 
tukivälineen (IPA) myötä merkitystä 
koheesion kannalta, sillä se auttaa 
ehdokasmaita koheesiorakenteiden
sisällöllisessä ja organisatorisessa 
valmistelussa;

58. korostaa lisäksi, että EU:n 
laajentumisprosessilla on valmistelevan 
tukivälineen (IPA) myötä merkitystä 
koheesion kannalta, sillä se auttaa 
ehdokasmaita koheesiorakenteiden
sisällöllisessä ja organisatorisessa 
valmistelussa; katsoo myös, että IPA:ta 
pitäisi soveltaa ja erityisesti Euroopan 
komission asiantuntijoita pitäisi lähettää 
merentakaisiin maihin ja alueille, jotka 
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ovat saamassa syrjäisimpien alueiden 
aseman;

Or. fr

Tarkistus 558
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa lisäksi, että EU:n 
laajentumisprosessilla on valmistelevan 
tukivälineen (IPA) myötä merkitystä 
koheesion kannalta, sillä se auttaa 
ehdokasmaita koheesiorakenteiden 
sisällöllisessä ja organisatorisessa 
valmistelussa;

58. korostaa lisäksi, että EU:n 
laajentumisprosessilla on valmistelevan 
tukivälineen (IPA) myötä merkitystä 
koheesion kannalta, sillä se auttaa 
ehdokasmaita koheesiorakenteiden 
sisällöllisessä ja organisatorisessa 
valmistelussa; kiinnittää huomiota 
jäsenvaltioissa ilmenneisiin 
täytäntöönpano-ongelmiin; muistuttaa 
IPA:n alkuperäisestä tarkoituksesta, 
varsinkin tavoitteesta kehittää 
rahoitusvalmiuksia ja institutionaalisia 
rakenteita sekä tukea maiden 
valmistautumista yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanoon liittymishetkellä; 
kehottaa komissiota määrittämään IPA:n 
nykyiset toimintaongelmat;

Or. en

Tarkistus 559
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
58 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58 a. arvioi, että on äärimmäisen tärkeää 
tukea alueita, joilla on rajoja muiden kuin 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
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alueiden kanssa sekä koheesiopolitiikan 
että ENPI:n osalta varsinkin aloilla, jotka 
koskevat hätätilanteiden hallintaa, 
ympäristönsuojelua, taloudellista 
kehitystä;

Or. ro

Tarkistus 560
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. toistaa vaativansa, että 
aluekehitysvaliokunta on otettava 
vastuullisesti mukaan molempien
välineiden jatkokehitykseen;

59. toistaa vaativansa, että 
aluekehitysvaliokunta on otettava 
vastuullisesti mukaan näiden välineiden 
jatkokehitykseen;

Or. fr

Tarkistus 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin 
on äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 
konseptia Turkin kaltaisille suurille 
ehdokasmaille;

Poistetaan.
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__________________
11. Jos oletetaan, että tällä hetkellä 
liittymisneuvotteluja käyviä Turkkia ja 
Kroatiaa tuettaisiin ohjelmakaudella 
2007–2013 uusien jäsenvaltioiden (EU 
12) keskimääräisellä asukaskohtaisella 
summalla, tarvittava kokonaissumma olisi 
132,5 miljardia euroa. Turkin osuus tästä 
olisi 124,9 miljardia euroa tai 94,3 
prosenttia ja Kroatian 7,6 miljardia tai 5,7 
prosenttia. Jos lähdetään uusien 
jäsenvaltioiden keskimääräistä BKT-
osuutta vastaavasta tuesta (2006), 
lisäsumma olisi 109,1 miljardia euroa. 
Turkin osuus tästä on 99,8 miljardia 
euroa ja Kroatian 9,3 miljardia. (Untiedt, 
G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, professori, tri G. Untiedtin 
lausunto, GEFRA GbR, tri Markus 
Pieperin pyynnöstä).

Or. en

Tarkistus 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin 
on äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 

Poistetaan.
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konseptia Turkin kaltaisille suurille 
ehdokasmaille;
__________________
11. Jos oletetaan, että tällä hetkellä 
liittymisneuvotteluja käyviä Turkkia ja 
Kroatiaa tuettaisiin ohjelmakaudella 
2007–2013 uusien jäsenvaltioiden (EU 
12) keskimääräisellä asukaskohtaisella 
summalla, tarvittava kokonaissumma olisi 
132,5 miljardia euroa. Turkin osuus tästä 
olisi 124,9 miljardia euroa tai 94,3 
prosenttia ja Kroatian 7,6 miljardia tai 5,7 
prosenttia. Jos lähdetään uusien 
jäsenvaltioiden keskimääräistä BKT-
osuutta vastaavasta tuesta (2006), 
lisäsumma olisi 109,1 miljardia euroa. 
Turkin osuus tästä on 99,8 miljardia 
euroa ja Kroatian 9,3 miljardia. (Untiedt, 
G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, professori, tri G. Untiedtin 
lausunto, GEFRA GbR, tri Markus 
Pieperin pyynnöstä).

Or. en

Tarkistus 563
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin 
on äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 

Poistetaan. 
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konseptia Turkin kaltaisille suurille 
ehdokasmaille;

Or. sv

Tarkistus 564
László Surján

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on 
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 
konseptia Turkin kaltaisille suurille 
ehdokasmaille;

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on 
taloudellisia seurauksia koheesiopolitiikan 
kannalta11; korostaa, että liittymisen 
taloudellisten vaikutusten lisäksi pitäisi 
ottaa huomioon edut, joita laajentuneet 
markkinat tarjoavat koko EU:lle; katsoo 
että Euroopan yhdentymisen pitäisi edetä 
Euroopan luonnollisten maantieteellisten 
siteiden ja unionin perusarvojen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
60 kohta– 11 alaviite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. Jos oletetaan, että tällä hetkellä 
liittymisneuvotteluja käyviä Turkkia ja 
Kroatiaa tuettaisiin ohjelmakaudella 
2007–2013 uusien jäsenvaltioiden (EU 
12) keskimääräisellä asukaskohtaisella 
summalla, tarvittava kokonaissumma olisi 
132,5 miljardia euroa. Turkin osuus tästä 

Poistetaan.
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olisi 124,9 miljardia euroa tai 94,3 
prosenttia ja Kroatian 7,6 miljardia tai 5,7 
prosenttia. Jos lähdetään uusien 
jäsenvaltioiden keskimääräistä BKT-
osuutta vastaavasta tuesta (2006), 
lisäsumma olisi 109,1 miljardia euroa. 
Turkin osuus tästä on 99,8 miljardia 
euroa ja Kroatian 9,3 miljardia. (Untiedt, 
G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel 
für die Förderperiode von 2007 bis 2013 
unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, professori, tri G. Untiedtin 
lausunto, GEFRA GbR, tri Markus 
Pieperin pyynnöstä).

Or. fr

Tarkistus 566
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta;11 korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 
konseptia Turkin kaltaisille suurille 
ehdokasmaille;

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta;11 korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii IPA-
välineen käytön rajua vähentämistä sekä 
sen siirtämistä jäsenyysvalmistelusta EU:n 
naapuruuden erityismuodon valmistelulle 
Turkin kanssa;

Or. de

Tarkistus 567
Riikka Manner



AM\865326FI.doc 153/154 PE464.689v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on 
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 
konseptia Turkin kaltaisille suurille 
ehdokasmaille;

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on 
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn;

Or. en

Tarkistus 568
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, 
että EU:n laajentumisella uusiin maihin on 
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia 
koheesiopolitiikan kannalta11; korostaa, 
että tämä ylittäisi koheesiopolitiikan 
näkökulmasta huomattavassa määrin 
yhteisön vastaanottokyvyn; vaatii, että 
IPA-väline avataan myös EU:n 
naapuruuden tai jäsenyyden väliaikaisten 
erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii 
jälleen porrastettua koheesiopoliittista 
konseptia Turkin kaltaisille suurille
ehdokasmaille;

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. fr
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Tarkistus 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. kehottaa puhemiestään välittämään 
tämän päätöslauselman neuvostolle ja
komissiolle.

61. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle 
sekä EU:n alueiden ja osavaltioiden 
ylimmille johtajille.

Or. en


