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Tarkistus 1
László Surján

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vahva ja asianmukaisesti 
rahoitettu koheesiopolitiikka on tehokas ja 
tuloksellinen keino Eurooppa 2020
-strategian toteuttamiseksi pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, hajautettujen 
hallinnointijärjestelmien ja yhteisön 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen vuoksi;

1. korostaa koheesiopolitiikan olennaisen 
tärkeää roolia Eurooppa 2020 -strategian 
avainvälineenä ja katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on tehokas ja 
tuloksellinen keino Eurooppa 2020 
-tavoitteiden toteuttamiseksi pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, talousarvion 
ulottuvuuden ja hajautettujen 
hallinnointijärjestelmien vuoksi; puoltaa 
poliittisia haasteita käsittelevän 
valiokunnan mietinnön mukaisesti 
ylläpitämään koheesiopolitiikan 
rahoituksen ainakin vuodeksi 2013 
suunnitellulla tasolla seuraavissa 
rahoituskehyksissä;

Or. en

Tarkistus 2
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vahva ja asianmukaisesti 
rahoitettu koheesiopolitiikka on tehokas ja 
tuloksellinen keino Eurooppa 2020
-strategian toteuttamiseksi pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, hajautettujen 
hallinnointijärjestelmien ja yhteisön 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen vuoksi;

1. katsoo, että vahva ja asianmukaisesti 
rahoitettu koheesiopolitiikka on tehokas ja 
tuloksellinen keino Eurooppa 2020
-strategian toteuttamiseksi pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, hajautettujen 
hallinnointijärjestelmien ja yhteisön 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen vuoksi; 
painottaa tässä yhteydessä, että on 
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tärkeää saada alueet mukaan EU 2020 -
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 3
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vahva ja asianmukaisesti 
rahoitettu koheesiopolitiikka on tehokas ja 
tuloksellinen keino Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamiseksi pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, hajautettujen 
hallinnointijärjestelmien ja yhteisön 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen vuoksi;

1. katsoo, että vahva ja asianmukaisesti 
rahoitettu koheesiopolitiikka on tehokas ja 
tuloksellinen keino Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamiseksi sekä talous- ja 
rahoituskriisien välttämiseksi 
tulevaisuudessa pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, hajautettujen 
hallinnointijärjestelmien ja yhteisön 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen vuoksi;

Or. ro

Tarkistus 4
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. a. muistuttaa, että koheesiopolitiikka 
perustuu sen yleiseen hyväksyntään, 
johdonmukaisiin lähestymistapoihin ja 
rahoituksen vakauteen;

Or. es



AM\871083FI.doc 5/16 PE467.224v01-00

FI

Tarkistus 5
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission kannan, jonka se ilmaisi 
vuotuisesta kasvuselvityksestä1

antamassaan tiedonannossa, jonka 
mukaan ympäristön kannalta haitalliset 
tuet olisi lopetettava;
__________________
1 KOM(2011)0011 lopullinen

Or. en

Tarkistus 6
László Surján

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

2. huomauttaa, että monitasoiseen 
hallintoon perustuvan lähestymistavan 
ansiosta aluepolitiikalla on käytössään ja 
hyvin suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
yhdistetään paikalliset toimijat ja näin 
ollen paikalliset investoinnit kyetään 
saamaan liikkeelle; panee merkille, että 
tämä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia ja kehittää 
nykyistä parempaa synergiaa EU:n ja 
jäsenvaltioiden talousarvioiden välille;

Or. en

Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit ja uusien 
aloitteiden kannustimet kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

Or. en

Tarkistus 8
Peter Simon, Michael Theurer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia; kehottaa 
tästä syystä Euroopan komissiota 
esittämään konkreettisia suosituksia siitä, 
miten rakennerahastoja voitaisiin käyttää 
toimintaohjelmien puitteissa tähän 
tarkoitukseen;

Or. de

Tarkistus 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspolitiikan tehokkuutta;

Or. el

Tarkistus 10
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoinnit kyetään saamaan 
liikkeelle, mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

2. huomauttaa, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja luotettava 
hallintojärjestelmä, jolla paikalliset 
investoinnit kyetään saamaan liikkeelle, 
mikä voisi asianmukaisesti tukea 
talouspoliittista koordinointia;

Or. fr

Tarkistus 11
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää koheesiopolitiikan osuutta 
välttämättömänä rakenteellisen 
epätasapainon ja sisäisen kilpailukyvyn 
erojen vähentämistä koskevien haasteiden 
ratkaisemiseksi, ja korostaa sen 
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merkitystä, että politiikat mukautetaan 
alueiden erityispiirteisiin, jotta alueiden 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
mahdollisimman hyvin ja jotta alueiden 
puutteita voidaan lieventää;

Or. pt

Tarkistus 12
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että
keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita;

3. muistuttaa, että useimmilla aloilla 
Eurooppa-neuvoston hyväksymiä 
yleistavoitteita ei voida vielä saavuttaa; 
pitää sen vuoksi valitettavana, että 
kansalliset tavoitteet asetetaan liian 
mataliksi ja niissä keskitytään liikaa 
lyhyen aikavälin toimiin ja että tässä 
yhteydessä EU:lla ei ole riittävää roolia 
rakenteellisten tavoitteiden, joilla taataan 
kasvu pitkällä aikavälillä, 
vauhdittamisessa;

Or. es

Tarkistus 13
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 
keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita;

3. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
kunnianhimoisempia kansallisia 
tavoitteita ja keskittymään vähemmän 
lyhyen aikavälin toimiin, sillä useimmilla 
aloilla EU ei pysty vielä saavuttamaan 
Eurooppa-neuvoston hyväksymiä EU:n 
yleistavoitteita; pahoittelee sitä, että 
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jäsenvaltiot käyttävät erilaisia menetelmiä 
kansallisten tavoitteiden asettamisessa, ja 
kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta laatia asiaa koskevat 
suuntaviivat;

Or. lt

Tarkistus 14
László Surján

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 
keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita;

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 
keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita; vaatii, 
että koheesiopolitiikan painopisteet 
otetaan mukaan rakentavaan ja 
varhaisessa vaiheessa tapahtuvaan 
keskusteluun vuotuisista 
budjettisuuntauksista, että toteutetaan 
perinpohjaisia ennakkoon tehtäviä 
vaikutustenarviointeja ja tuloksiin 
perustuvaa politiikan suunnittelua ja 
hankkeiden laadintaa;

Or. en

Tarkistus 15
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 



PE467.224v01-00 10/16 AM\871083FI.doc

FI

keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita;

keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita; 
huomauttaa, että lisäponnisteluja 
vaaditaan tavoitteiden saavuttamiseksi 
työllisyydessä, tutkimuksessa ja 
kehityksessä, energiatehokkuudessa, 
kolmannen asteen koulutuksessa ja 
köyhyyteen liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 
keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU ei pysty vielä 
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston 
hyväksymiä EU:n yleistavoitteita;

3. pitää valitettavana, että kansalliset 
tavoitteet asetetaan liian mataliksi, että 
keskitytään liikaa lyhyen aikavälin toimiin 
ja että useimmilla aloilla EU:n jäsenvaltiot 
eivät pysty vielä saavuttamaan Eurooppa-
neuvoston hyväksymiä EU:n 
yleistavoitteita;

Or. el

Tarkistus 17
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tukee sitä, että monien 
jäsenvaltioiden on tärkeää parantaa 
kilpailukykyään tavalla, jolla ne korjaavat 
makrotaloutensa epätasapainoa;
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Or. fr

Tarkistus 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, miten tärkeä rooli 
aluepolitiikalla on kansallisten ohjelmien 
kehittämisessä talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, 
erityisesti taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta 
vahvistavien tavoitteiden asettamisessa ja 
toimien määrittämisessä; 

Or. el

Tarkistus 19
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että rakennepolitiikan 
suuntaamisella voidaan vahvistaa 
alueellisia (eikä vain kansallisia) 
mahdollisuuksia ja sidosryhmiä;

4. katsoo, että sen vuoksi on tarpeellista 
suunnata koheesio siihen, että voidaan 
vahvistaa alueellisia (eikä vain kansallisia) 
mahdollisuuksia ja sidosryhmiä; uskoo, 
että kansallisten mahdollisuuksien 
vahventaminen yhdessä kansallisten 
mahdollisuuksien kanssa saa 
koheesiopolitiikan jälleen kerran 
nousemaan tarpeelliseksi työkaluksi 
välttämättömien synergioiden 
saavuttamiseksi;

Or. es
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Tarkistus 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa koheesiopolitiikan 
merkitystä Euroopan unionin 
kehitystavoitteiden toteuttamisessa ja 
talousarviota koskevan kurinalaisuuden 
takaamisessa; tukee tässä yhteydessä 
monitasoista päätöksentekoprosessia ja 
monitasoista vastuuta talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta;

Or. el

Tarkistus 21
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että kun strategialla on 
vahvempi alueellinen ulottuvuus – ottaen 
huomioon unionin alueiden ominaispiirteet 
ja erilaiset kehitystasot – ja kun alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset ja kumppanit 
osallistuvat suoraan asiaankuuluvien 
ohjelmien suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, sitoudutaan kaikilla 
tasoilla lujemmin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen ja varmistetaan tavoitteiden 
ja tulosten tunteminen paremmin paikan 
päällä;

5. huomauttaa, että Eurooppa 2020
-strategialla on oltava vahvempi 
alueellinen ulottuvuus; katsoo näin ollen, 
että – ottaen huomioon unionin alueiden 
ominaispiirteet ja erilaiset kehitystasot –
kun alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
ja kumppanit osallistuvat suoraan 
asiaankuuluvien ohjelmien suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, sitoudutaan kaikilla 
tasoilla lujemmin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen ja varmistetaan tavoitteiden 
ja tulosten tunteminen paremmin paikan 
päällä;

Or. es
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Tarkistus 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että kun strategialla on 
vahvempi alueellinen ulottuvuus – ottaen 
huomioon unionin alueiden ominaispiirteet 
ja erilaiset kehitystasot – ja kun alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset ja kumppanit 
osallistuvat suoraan asiaankuuluvien 
ohjelmien suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, sitoudutaan kaikilla 
tasoilla lujemmin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen ja varmistetaan tavoitteiden 
ja tulosten tunteminen paremmin paikan 
päällä;

5. huomauttaa, että kun Eurooppa 2020 
-strategialla on vahvempi alueellinen 
ulottuvuus – ottaen huomioon unionin 
alueiden ominaispiirteet ja erilaiset 
kehitystasot – ja kun alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset ja kumppanit 
osallistuvat suoraan asiaankuuluvien 
ohjelmien suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, sitoudutaan kaikilla 
tasoilla lujemmin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen ja varmistetaan, että 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
vaikuttavat paremmin kansallisen 
politiikan tehokkuuteen;

Or. el

Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kansalliset parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä
kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan 
kansallisten uudistusohjelmien 
suunnitteluun ja kuulemaan niitä 
säännöllisesti;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden alueita
ottamaan kansalliset ja alueelliset 
parlamentit, työmarkkinaosapuolet, 
julkisen alan viranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan 
kansallisten uudistusohjelmien 
suunnitteluun ja kuulemaan niitä 
säännöllisesti; korostaa tässä mielessä 
alueiden komitean oikea-aikaista 
osallistumista alueiden välisenä 
koordinointifoorumina, jotta nämä 
saataisiin tiedottamaan EU-
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ohjausjaksoon osallistumisen alueellisesta 
ja paikallisesta tilanteesta; 

Or. en

Tarkistus 24
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kansalliset parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan 
kansallisten uudistusohjelmien 
suunnitteluun ja kuulemaan niitä 
säännöllisesti;

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kansalliset parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan 
kansallisten uudistusohjelmien 
suunnitteluun ja kuulemaan niitä 
säännöllisesti ja käsittelemään nyt 
käynnissä olevien muutosten 
yhteiskunnallista vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kansalliset parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan 
kansallisten uudistusohjelmien
suunnitteluun ja kuulemaan niitä 
säännöllisesti.

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kansalliset parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet, alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan 
kansallisten uudistus-, kehitys- ja 
koheesio-ohjelmien suunnitteluun ja 
kuulemaan niitä säännöllisesti.

Or. el
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Tarkistus 26
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että nykyisellä talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat 
osallistuneet vain vähän kansallisten 
ohjelmien kehittämiseen; vaatii, että 
kunkin jäsenvaltion osalta säädetään 
nimenomaisesti siitä, miten ne osallistuvat 
prosessiin seuraavana vuonna.

Or. nl

Tarkistus 27
Peter Simon, Michael Theurer

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että Euroopan 
parlamentilla on perustavanlaatuinen 
rooli eurooppalaisen ohjausjakson laajan 
demokraattisen legitimaation 
aikaansaamisessa; kehottaa Euroopan 
komissiota tästä syystä ottamaan 
Euroopan parlamentin ja asianosaiset 
valiokunnat kattavasti mukaan 
suunnitteluun;

Or. de

Tarkistus 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa tärkeää roolia, joka 
alueiden komitealla voisi olla 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson arvioimisessa ja 
tehostamisessa erityisesti sen Lissabonin 
sopimuksen myötä vahvistuneen 
institutionaalisen aseman vuoksi.

Or. el


