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Tarkistus 1
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
periaatteet koskevat myös EU:n ulkorajoja 
ja että ne ovat tärkeitä välineitä, joilla 
voidaan tehostaa EU:n talouden 
kehittymistä ja eurooppalaista 
naapuruuspolitiikkaa koskevia EU:n yleisiä 
poliittisia tavoitteita, kuten demokratian 
edistämistä; katsoo, että mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa vain sekä 
kansalaisyhteiskunnan että paikallis- ja 
alueviranomaisten yhteistyön avulla; 
korostaa, että komission olisi laajennettava 
yhdennettyä lähestymistapaansa, jotta se 
voi selkeästi tukea alue- ja 
paikallisviranomaisia yleisen edun 
takaajina ja tukipylväinä;

1. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
periaatteet koskevat myös EU:n ulkorajoja 
ja että ne ovat tärkeitä välineitä, joilla 
voidaan tehostaa EU:n talouden 
kehittymistä ja eurooppalaista 
naapuruuspolitiikkaa koskevia EU:n yleisiä 
poliittisia tavoitteita, kuten demokratian 
edistämistä; katsoo, että mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa vain sekä 
kansalaisyhteiskunnan että paikallis- ja 
alueviranomaisten yhteistyön avulla ottaen 
huomioon eurooppalaiseen 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien 
maiden alueiden erilaiset tilanteet ja 
edistäen toissijaisuusperiaatetta ja 
monitasoisen hallinnon periaatetta; 
korostaa, että komission olisi laajennettava 
yhdennettyä lähestymistapaansa, jotta se 
voi selkeästi tukea alue- ja 
paikallisviranomaisia yleisen edun 
takaajina ja tukipylväinä;

Or. en

Tarkistus 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
periaatteet koskevat myös EU:n ulkorajoja 
ja että ne ovat tärkeitä välineitä, joilla 
voidaan tehostaa EU:n talouden 
kehittymistä ja eurooppalaista 

1. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
periaatteet koskevat myös EU:n ulkorajoja 
ja että ne ovat tärkeitä välineitä, joilla 
voidaan tehostaa EU:n talouden 
kehittymistä ja eurooppalaista 
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naapuruuspolitiikkaa koskevia EU:n yleisiä 
poliittisia tavoitteita, kuten demokratian 
edistämistä; katsoo, että mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa vain sekä 
kansalaisyhteiskunnan että paikallis- ja 
alueviranomaisten yhteistyön avulla; 
korostaa, että komission olisi laajennettava 
yhdennettyä lähestymistapaansa, jotta se 
voi selkeästi tukea alue- ja 
paikallisviranomaisia yleisen edun 
takaajina ja tukipylväinä;

naapuruuspolitiikkaa koskevia EU:n yleisiä 
poliittisia tavoitteita, kuten demokratian 
edistämistä; katsoo, että mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa vain sekä 
kansalaisyhteiskunnan että paikallis- ja 
alueviranomaisten yhteistyön avulla, jotta 
alueiden ja kansalaisten tarpeisiin 
vastataan konkreettisesti; korostaa, että 
komission olisi laajennettava yhdennettyä 
lähestymistapaansa, jotta se voi selkeästi 
tukea alue- ja paikallisviranomaisia yleisen 
edun takaajina ja tukipylväinä;

Or. fr

Tarkistus 3
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa merialueen ympärillä 
harjoitettavan yhteistyöpolitiikan tärkeyttä 
ja sitä, että sille on saatava 
mahdollisimman laaja merkitys 
syrjäisimpien alueiden tapauksessa; 
korostaa, miten tärkeää on hajauttaa 
yhteistyöpolitiikkaa niin, että 
paikallisviranomaiset lähestyvät yhteisiä
ongelmia; kehottaa komissiota 
vahvistamaan alueellista ajattelutapaa 
naapuruuspolitiikassa; 

Or. fr

Tarkistus 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että eurooppalaisella 
naapuruuspolitiikalla on edistettävä 
konkreettisia hankkeita, joilla pyritään 
lisäämään institutionaalista ja 
taloudellista tukea, investointeja ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
suojelemaan ympäristöä ja tukemaan 
kulttuuria, liikkuvuutta sekä paikallis- ja 
alueviranomaisten verkostojen luomista, 
niin että ne oppivat tekemään yhteistyötä 
ja vaihtamaan hyviä käytäntöjä 
tarttuakseen yhteisiin 
kehitysmahdollisuuksiin;

Or. fr

Tarkistus 5
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että demokratian 
kehittämiseksi EU:n on torjuttava sisäisiä 
ja ulkoisia vaaroja, jotka uhkaavat 
jatkuvasti sen jäsenvaltioiden 
demokraattisia järjestelmiä; katsoo, että 
se on keskeinen haaste koko EU:lle ja että 
siksi EU:n on vuoropuhelua ja yhteistyötä 
tehostamalla edistettävä demokraattisen 
kehitysprosessin tehokkuutta 
maailmanlaajuisesti ja lisäksi 
vahvistettava demokratiaa ja 
turvallisuutta jäsenvaltioissaan; 

Or. lt

Tarkistus 6
László Surján



PE472.311v01-00 6/15 AM\877932FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n ulkorajojen eri 
puolilla olevien yhteisöjen välisiä 
kehityseroja voidaan pienentää 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen keskittyvillä 
kohdennetuilla politiikoilla; toteaa, että 
erityiset tiedonhallintavälineet, foorumit 
paikallis- ja alueviranomaisten 
kokemusten vaihtoa varten ja raja-
alueiden asianmukainen infrastruktuuri 
mahdollistaisivat raja-alueiden kestävän 
kehityksen ja lievittäisivät myös 
yhteisöissä jännitteitä, jotka johtuvat 
ilmeisistä kehitystasoeroista EU:n sisällä 
ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 7
László Surján

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että EAYY:t, joihin 
osallistuu alueita ulkorajojen 
ulkopuolelta, liittyy suuria 
mahdollisuuksia; kannustaa tekemään 
unionin ulkopuolisten naapurimaiden 
kanssa erityisiä sopimuksia sellaisten 
kansallisten lakien käyttöönotosta, jotka 
sallivat EAYY-rakenteet kansallisten 
lakien nojalla, ja valtioiden välisiä 
sopimuksia, joiden nojalla unionin 
ulkopuolisten maiden alue- ja 
paikallisviranomaiset voivat osallistua 
EAYY:ihin; 
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Or. en

Tarkistus 8
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että EU:n on sovellettava 
samoja normeja kaikkeen ihmisoikeuksiin 
liittyvään demokratian vastaiseen 
käytökseen sekä naapurimaiden kanssa 
toimiessa että sisäisesti eli EU:n 
jäsenvaltioissa;  

Or. lt

Tarkistus 9
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa Euroregio-alueiden ratkaisevan 
tärkeää roolia koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamisessa ja kehottaa 
komissiota edistämään ja avustamaan 
Euroregio-alueiden kehittämistä erityisesti 
raja-alueilla niiden roolin tehostamiseksi 
ENP:n yhteydessä; 

2. korostaa Euroregio-alueiden ratkaisevan 
tärkeää roolia koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamisessa ja kehottaa 
komissiota edistämään ja avustamaan 
Euroregio-alueiden kehittämistä erityisesti 
raja-alueilla niiden roolin tehostamiseksi 
ENP:n yhteydessä; korostaa myös 
Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden 
asemaa ulkopuolisen maailman raja-
alueina ja näiden alueiden tarjoamia 
mahdollisuuksia EU:n ulkosuhteiden 
kehittämiseksi;

Or. pt
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Tarkistus 10
Evgeni Kirilov

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että EU:n makroalueiden –
joihin kuuluu EU:n naapurimaita –
tarjoamia mahdollisuuksia pitäisi 
hyödyntää kunnolla EU:n ja 
eurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan 
osallistuvien maiden yhteisten 
painopisteiden ja yhteisen edun 
mukaisten hankkeiden koordinoinnin 
parantamiseksi, molempia osapuolia 
hyödyttävien tulosten saavuttamiseksi ja 
sijoitettujen varojen optimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 11
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että eurooppalaisen 
naapuruuspolitiikan uudessa 
lähestymistavassa on otettava huomioon 
myös EU:n makroaluestrategiat;

Or. fr

Tarkistus 12
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että Euroopan 
naapuruuspolitiikan yhteydessä on 
tunnustettava, että Schengen-alueelle 
saavutaan monissa tapauksissa 
ensimmäiseksi syrjäisimpien alueiden 
kautta ja että syrjäisimmät alueet 
kohtaavat tämän vuoksi ensimmäisenä 
kolmansista maista peräisin olevien 
laittomien maahanmuuttajien virtaukset; 

Or. pt

Tarkistus 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että ENP:llä olisi 
kokonaisvaltaisesti edistettävä raja-
alueiden talouden kehittämistä; korostaa 
viisumimenettelyn lieventämisen 
myönteisen vaikutuksen merkitystä 
paikallisen rajaliikenteen ja alueellisten 
markkinoiden kehittämisen kannalta ja 
toteaa, että edellä mainittu koskee 
erityisesti opiskelijoita, tutkijoita, yrittäjiä, 
taiteilijoita ja toimittajia; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota ehdottamaan 
asetuksen (EY) N:o 1931/2006 3 artiklan 
tarkistamista siten, että "raja-alueen" 
määritelmää laajennetaan ja että 
paikallisten matkustuslupien haltijoiden 
lukumäärää lisätään, jotta he voivat liikkua 
vapaasti koko raja-alueella;

3. korostaa, että ENP:llä olisi 
kokonaisvaltaisesti edistettävä raja-
alueiden talouden kehittämistä; korostaa 
viisumimenettelyn lieventämisen 
myönteisen vaikutuksen merkitystä 
paikallisen rajaliikenteen ja alueellisten 
markkinoiden kehittämisen kannalta ja 
toteaa, että edellä mainittu koskee 
erityisesti opiskelijoita, tutkijoita, yrittäjiä, 
taiteilijoita ja toimittajia; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota muuttamaan "raja-
alueen" määritelmää alueiden tarpeiden 
mukaan, niin että paikallisten 
matkustuslupien haltijoiden lukumäärää 
lisätään sen ollessa suotavaa, jotta he 
voivat liikkua vapaasti koko raja-alueella; 

Or. fr
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Tarkistus 14
Evgeni Kirilov

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että ENP:llä olisi 
kokonaisvaltaisesti edistettävä raja-
alueiden talouden kehittämistä; korostaa 
viisumimenettelyn lieventämisen 
myönteisen vaikutuksen merkitystä 
paikallisen rajaliikenteen ja alueellisten 
markkinoiden kehittämisen kannalta ja 
toteaa, että edellä mainittu koskee 
erityisesti opiskelijoita, tutkijoita, yrittäjiä, 
taiteilijoita ja toimittajia; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota ehdottamaan 
asetuksen (EY) N:o 1931/2006 3 artiklan 
tarkistamista siten, että "raja-alueen" 
määritelmää laajennetaan ja että 
paikallisten matkustuslupien haltijoiden 
lukumäärää lisätään, jotta he voivat liikkua 
vapaasti koko raja-alueella;

3. korostaa, että ENP:llä olisi 
kokonaisvaltaisesti edistettävä raja-
alueiden talouden kehittämistä; korostaa 
viisumimenettelyn lieventämisen 
myönteisen vaikutuksen merkitystä rajat 
ylittävien yhteistyöhankkeiden 
täytäntöönpanon, paikallisen 
rajaliikenteen ja alueellisten markkinoiden 
kehittämisen kannalta ja toteaa, että edellä 
mainittu koskee erityisesti opiskelijoita, 
tutkijoita, yrittäjiä, taiteilijoita ja 
toimittajia; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ehdottamaan asetuksen (EY) 
N:o 1931/2006 3 artiklan tarkistamista 
siten, että "raja-alueen" määritelmää 
laajennetaan ja että paikallisten 
matkustuslupien haltijoiden lukumäärää 
lisätään, jotta he voivat liikkua vapaasti 
koko raja-alueella;

Or. en

Tarkistus 15
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, ettei koheesiorahastojen ja 
kehitysyhteistyörahastojen välistä 
synergiaa ole hyödynnetty; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan 
EAKR:n, ESR:n ja EKR:n 
ristikkäisrahoitusta erityisesti 
syrjäisimmille alueille; 
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Or. fr

Tarkistus 16
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että yksi ENP:n 
täytäntöönpanon keskeisiä tapoja on 
kumppanuus ja yhteistyö kaikilla elämän 
osa-alueilla, eli taloudessa, 
koulutuksessa, kulttuurissa ja tietenkin 
politiikassa; 

Or. lt

Tarkistus 17
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. palauttaa mieliin, että ilman 
syrjäisimpiä alueita Euroopan unionilta 
puuttuisivat muiden maanosien 
"etuvartioasemat" ja että unionin 
maantieteelliset rajat olisivat selvästi 
rajatummat; katsoo, että syrjäisimpien 
alueiden sijainti antaa niille 
etuoikeutetun aseman ulkoisten suhteiden 
syventämiseksi, mikä vahvistaa EU:n 
asemaa maailmassa;  kehottaa tämän 
vuoksi sisällyttämään syrjäisimmät alueet 
osaksi ENP:tä ja hyödyntämään niiden 
tarjoamia ja erityisesti rajatylittävään 
yhteistyöhön liittyviä välineitä.

Or. pt
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Tarkistus 18
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. huomauttaa, että kestävä 
taloudellinen kehitys ja työpaikkojen 
luominen kumppanimaissa hyödyttävät 
EU:ta ja vahvistavat samalla 
naapuruussuhteita;

Or. lt

Tarkistus 19
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että itäisen kumppanuuden 
vahvistaminen on tärkeää EU:n raja-
alueiden kehittämisen kannalta; korostaa, 
että itäisen kumppanuuden ja 
aluekehityksen on toimittava käsikkäin ja 
että niiden pitäisi edistää kahden- ja 
monenvälistä yhteistyötä, kuten 
vapaakauppasopimuksia, sekä 
asianmukaisesti rahoitettuja yhteisiä 
hankkeita, kuten kulttuurivaihtoa ja 
kansalaisyhteiskuntien välistä 
vuoropuhelua; 

Or. en

Tarkistus 20
Patrice Tirolien
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota joustavoimaan 
valittujen koheesiopoliittisten hankkeiden 
innovatiivisia rahoitusmahdollisuuksia, 
jotta niitä pantaisiin täytäntöön ja ne 
hyödyttäisivät sekä EU:n alueita että 
EU:n ulkopuolisten maiden alueita; 

Or. fr

Tarkistus 21
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että yritysten ja investointien 
kannalta suotuisan ympäristön 
edistämiseksi kumppanimaiden on 
edelleen parannettava yritysten sääntely-
ympäristöä, torjuttava korruptiota ja 
kannustettava yrittäjyyttä, innovaatiota ja 
kumppanuuksia niiden naapurina olevien 
EU:n jäsenvaltioiden järjestöjen kanssa;

Or. ro

Tarkistus 22
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että EU:n tuki ei riitä 
varmistamaan pitkän aikavälin 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
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uudistuksia ja takaamaan kestävää 
kehitystä; katsoo siksi, että 
kumppanimaiden olisi otettava aktiivisesti 
käyttöön kotimaisia resursseja ja otettava 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysyhteisön 
edustajat mukaan hankkeiden 
täytäntöönpanoon ja laajennettava näiden 
vastuualueita suotuisien tulosten 
saavuttamiseksi;

Or. lt

Tarkistus 23
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että Barcelonan prosessia ja 
Välimeren unionia pitäisi elvyttää 
aluekehitykseen liittyvissä yhteyksissä 
edistäen asianmukaista kahden- ja 
monenvälistä yhteistyötä, kuten 
vapaakauppasopimuksia tai 
kulttuurivaihtoa ja kansalaisyhteiskuntien 
välistä vuoropuhelua, erityisesti Pohjois-
Afrikan viimeaikaisten rohkaisevien 
tapahtumien valossa;

Or. en

Tarkistus 24
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille, että ENP:n 
uudelleentarkastelun viimeinen vaihe on 
osunut samaan aikaan arabikevään 
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kanssa, ja korostaa siksi, että nyt on 
erinomainen tilaisuus ja syy tehdä 
ENP:stä puolueeton ja kattava 
uudelleentarkastelu, joka osoittaa 
todelliset naapuruutta koskevat 
suuntaukset; katsoo, että on tärkeää 
varmistaa, että uudelleentarkastelusta 
laadittava asiakirja perustuu saatuihin 
kokemuksiin, jotta EU:ssa vakiintuneet 
parhaat käytännöt voidaan jakaa EU:n 
naapureiden kanssa;

Or. lt

Tarkistus 25
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että itäinen kumppanuus ja 
Välimeren unioni ovat molemmat 
ratkaisevan tärkeitä aluekehitykselle; 
korostaa, että tärkeistä poliittisista 
tapahtumista huolimatta näitä politiikkoja 
pitäisi kohdella tasapuolisesti 
asianmukaisen, tasapainoisen 
lähestymistavan turvaamiseksi erityisesti 
taloudellisessa ja institutionaalisessa 
mielessä;

Or. en


