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Tarkistus 1
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen, joka tarjoaa 
kohdistettua tukea ensisijaisten tarpeiden 
täyttämiseksi ja vähemmän kehittyneille 
alueille, joilla on kasvumahdollisuuksia 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla;

Or. en

Tarkistus 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle, muodostaa 
yhteisön tärkeimmän reaalitalouteen 
tehtävien investointien lähteen ja toimii 
merkittävänä kannustimena julkisille ja 
yksityisille investoinneille, alue- ja 
paikallistason investoinnit mukaan 
lukien;

Or. fr

Tarkistus 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n nykyisen alhaisen 
kasvuasteen ja korkean työttömyysasteen 
takia koheesiopolitiikasta myönnetty tuki 
on olennaista jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden talouskasvun ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi; tunnustaa, että 
tutkimukseen ja innovointiin tehtävät 
investoinnit ovat myös välttämättömiä 
kestävän kasvun kannalta;

Or. en

Tarkistus 4
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä EU:n 
koheesiopolitiikkaa, jotta uusia 
investointeja houkutellaan 
infrastruktuurin, innovoinnin sekä 
tieteellisten ja sosiaalisten aloitteiden 
aloille;

Or. bg

Tarkistus 5
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 
alueellisia eroja pienentämällä ja unionin 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategian toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 6
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa EU:n talousarvion suurimman 
investointilähteen;

Or. fr

Tarkistus 7
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
muodostaa yhteisön suurimman 
investointilähteen;

1. painottaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on tärkeää Euroopan taloudelle ja 
kilpailukyvylle ja muodostaa yhteisön 
suurimman investointilähteen;

Or. lt
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Tarkistus 8
Franck Proust

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin 
lisäarvosta, ja vaatii, että 
maantieteellisesti kohdistetussa tuessa 
yrityksen koolla ei pidä olla merkitystä, 
vaan ainoina kriteereinä on pidettävä 
hankkeen laatua ja vaadittua kestävyyttä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 9
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin 
lisäarvosta, ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että Euroopan unionissa
suuret yritykset tuottavat 42,3 prosenttia
yrityssektorin lisäarvosta, työllistävät 
32,6 prosenttia työntekijöistä ja vastaavat 
yli 50 prosentista kokonaisviennistä, 
vaikka ne edustavat pientä osuutta 
kaikista yrityksistä, ja vaatii, että 
maantieteellisesti kohdistetussa tuessa 
yrityksen koolla ei pidä olla merkitystä, 
vaan ainoina kriteereinä on pidettävä 
hankkeen laatua ja vaadittua kestävyyttä;

Or. en
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Tarkistus 10
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta 
ja siirtävät siten tietämystä EU:ssa ja sen 
alueilla; muistuttaa, että suurilla 
yrityksillä on myönteinen vaikutus EU:n 
kilpailukykyyn toimitusketjujensa ja 
synnyttämänsä työvoiman liikkuvuuden 
ansiosta sekä siitä syystä, että ne ottavat 
käyttöön parhaita käytäntöjä innovoinnin 
hallinnassa; vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua 
ja vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
toteaa kuitenkin, että noin 20,8 miljoonaa 
pientä ja keskisuurta yritystä (pk-yritystä) 
tarjoaa yli 87,46 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa; myöntää, että keskimääräinen 
tukimäärä uuden työpaikan luomiseksi 
pk-yrityksissä on kymmenen 
prosenttiyksikköä pienempi kuin suurissa 
yrityksissä, mikä käy ilmi 
rakennerahastoja koskevista 
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täytäntöönpanokertomuksista; kannattaa 
siksi tulevaa koheesiopolitiikkaa 
käsittelevää pakettia koskevia komission 
ehdotuksia, joiden mukaan Euroopan 
aluekehitysrahasto keskittyisi pk-yritysten 
kilpailukyvyn tehostamiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan tärkeimpinä 
kriteereinä on pidettävä laatua ja 
kestävyyttä, joita hankkeelta vaaditaan;
samoin kuin koheesiopolitiikassa, nämä 
kriteerit on kuitenkin sovitettava yhteen 
sen potentiaalin kanssa, jota pienet ja 
keskisuuret yritykset edustavat 
työpaikkojen luomisen sekä talouden 
monipuolistamisen ja joustavoittamisen 
aloilla;

Or. es

Tarkistus 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 2. painottaa, että vaikka suurten yritysten 
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maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin 
lisäarvosta, ja vaatii, että 
maantieteellisesti kohdistetussa tuessa 
yrityksen koolla ei pidä olla merkitystä, 
vaan ainoina kriteereinä on pidettävä 
hankkeen laatua ja vaadittua kestävyyttä;

panos EU:n talouteen on merkittävä, pk-
yritykset ja sosiaaliset yritykset pitävät 
usein yllä kasvua paikallisella tasolla; 
katsoo, että koheesiopolitiikan varat on 
osoitettava vankkaan monitasoiseen 
hallintoon perustuvan lähestymistavan 
kautta sen varmistamiseksi, että pk-
yritykset ja sosiaaliset yritykset antavat 
täyden panoksensa ja tarjoavat myös 
jatkossa arvokkaan panoksensa EU:n 
kilpailukyvyn parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua 
ja vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta; 
katsoo, että pienten ja keskisuurten 
yritysten laadukkuuden ja kestävyyden 
tukeminen on tärkeää, jotta luodaan 
työpaikkoja, parannetaan kilpailukykyä, 
edistetään Euroopan talouden elpymistä 
ja houkutellaan investointeja;

Or. el

Tarkistus 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa pienet ja keskisuuret yritykset, 
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merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

suurten yritysten rinnalla, tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja ehdottaa, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koko ei ole 
ainoa kriteeri, jolla on merkitystä, vaan 
asianmukaisina kriteereinä on pidettävä 
erityisesti hankkeen laatua ja vaadittua 
kestävyyttä;

Or. fr

Tarkistus 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että vaikka useimmissa 
Euroopan maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
pk-yritykset ovat talouskasvun, 
innovoinnin, työllistämisen ja sosiaalisen 
integraation tärkein liikkeelle paneva 
voima; katsoo, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa tärkeimpinä
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 17
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
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kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua
ja vaadittua kestävyyttä;

kohdistetussa tuessa yrityksen koon ei pidä 
olla ainoa kriteeri, jolla on merkitystä, 
vaan hankkeen laatu ja vaadittu kestävyys 
ovat myös asianmukaisia kriteereitä;

Or. fr

Tarkistus 18
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa suuret yritykset tuottavat 
merkittävän osan yrityssektorin lisäarvosta, 
ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä;

2. painottaa, että useimmissa Euroopan 
maissa teollisuusyritykset ja suuryhtiöt
tuottavat merkittävän osan yrityssektorin 
lisäarvosta, ja vaatii, että maantieteellisesti 
kohdistetussa tuessa yrityksen koolla ei 
pidä olla merkitystä, vaan ainoina 
kriteereinä on pidettävä hankkeen laatua ja 
vaadittua kestävyyttä; 

Or. lt

Tarkistus 19
Franck Proust

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa maantieteellisesti 
kohdistetun tuen keskeistä roolia 
aluekehitysstrategian onnistumisessa; 
katsoo myös, että tuen myöntäminen 
kaikenlaisille yrityksille on tärkeää; 
muistuttaa kuitenkin, että 
koheesiopolitiikka kohdentuu erityisesti 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka 
ovat tärkeitä tekijöitä sopusointuisessa 
aluesuunnittelussa ja paikallisen 
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elinkeinoelämän monipuolistamisessa;

Or. fr

Tarkistus 20
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että syrjivä lähestymistapa 
suuria yrityksiä kohtaan saattaa haitata 
innovointia ja heikentää muiden EU:ssa 
toimivien yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukykyä eristäen ne tärkeistä 
maailmanlaajuisista kumppanuuksista 
yhteistyöhön perustuvan innovoinnin 
alalla ja heikentäen niiden 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
kehittynyttä teknologiaa;

Or. en

Tarkistus 21
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan erityistoimia kaikkien sellaisten 
yritysten tukemiseksi, jotka luovat 
työpaikkoja Eurooppa 2020 -strategian 
sekä kansallisten ja alueellisten 
kehitysstrategioiden mukaisesti, ja 
varmistamaan, että rahoituspäätökset 
perustuvat hankkeen laatuun ja arvoon, 
joka sillä on EU:n, kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten strategioiden 
kannalta;
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Or. en

Tarkistus 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
eurooppalaisille yrityksille parantamalla 
niiden kilpailukykyä ja tekemällä 
houkuttelevaksi investoimisen EU:n 
alueille; katsoo, että rakennerahastojen 
tulee edistää todellisen kestävän 
teollisuuspolitiikan toteuttamista 
globalisaation aikakaudella etenkin 
tukemalla suurten eurooppalaisten 
menestystarinoiden syntymistä ja niiden 
muodostumista maailmanlaajuiseksi 
vertailukohdaksi;

Or. fr

Tarkistus 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa; toteaa, että 
kolmansista maista peräisin olevilla 
investoinneilla voidaan myötävaikuttaa 
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talouskriisin vaikutusten vähentämiseen 
ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen; korostaa näiden 
investointien merkitystä vaikeuksissa 
oleville alueille, koska niillä luodaan 
työpaikkoja ja houkutellaan ulkomaisia 
investointeja;

Or. ro

Tarkistus 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

3. tunnustaa, että maailman suurimpana 
kaupparyhmittymänä EU:lla on 
merkittävät mahdollisuudet 
investointeihin, ja korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että EU säilyy yhtenä 
tulevien investointien tärkeimmistä 
kohteista; painottaa, että tekemällä 
koheesiopolitiikan avulla investointeja 
infrastruktuuriin ja työmarkkinoiden 
edellyttämiin taitoihin lisätään 
houkuttavuutta mahdollisten sijoittajien 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 



AM\897576FI.doc 15/32 PE486.150v01-00

FI

yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa; huomauttaa, että 
liiketoiminnan tukipalvelujen, 
rahoitusjärjestelyjen ja teknologian 
siirron tarjoaminen lisää niin ikään
Eurooppaan tehtävien investointien 
houkuttavuutta;

Or. en

Tarkistus 26
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa EU:n tuki yritysten 
uudelleensijoittautumiselle unionissa 
pitäisi poistaa rajoittamalla toimien kesto 
kymmeneen vuoteen, ja pyytää, että 
kynnystä tuotannon siirtämiseen liittyvien 
investointien tarkasteluun alennettaisiin 
huomattavasti ja että suurille yrityksille ei 
myönnettäisi suoria tukia;

Or. en

Tarkistus 27
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea on merkittävä 
ulkomaisia investointeja houkutteleva 
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maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

tekijä siksi, että se tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

Or. es

Tarkistus 28
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa mahdollisuus saada 
koheesiopolitiikan tukea tarjoaa lisäarvoa 
yrityksille, kun niissä päätetään, millä 
maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

3. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
kilpailussa ja maailmankaupan tullessa 
entistä kansainvälisemmäksi mahdollisuus 
saada koheesiopolitiikan tukea tarjoaa 
lisäarvoa yrityksille, kun niissä päätetään, 
millä maailman alueilla ne kehittävät 
toimintakapasiteettiaan ja mihin ne 
siirtävät taitotietonsa;

Or. en

Tarkistus 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
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komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa; 
pahoittelee, että EU:n vähemmän 
kehittyneet alueet menettävät jatkuvasti 
houkuttavuuttaan kolmansien maiden 
vuoksi; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia ottamaan kiireellisesti 
käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään 
säilyttämään nykyiset investoinnit ja 
houkuttelemaan uusia; 

Or. ro

Tarkistus 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

4. korostaa, että voimakas, yhdennetty 
aluepolitiikka tuo lukuisia etuja kaikille 
EU:n alueille; painottaa paikkaan 
perustuvan lähestymistavan merkitystä 
varmistettaessa, että koheesiopolitiikka 
vaikuttaa tehokkaasti paikallisella tasolla; 
tunnustaa, että hallinnointia koskeva 
monitasoinen lähestymistapa, johon 
paikallinen yhteisö osallistuu kaikissa 
vaiheissa, on välttämätöntä sen 
varmistamiseksi, että investoinnit 
kohdistetaan kunkin alueen 
erityistarpeiden täyttämiseen; tunnustaa 
mahdollisuudet, jotka liittyvät 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
soveltamisalan laajentamiseen siten, että 
niitä käytetään tehokkaammin 
rahoituksen saamiseen perinteisten 
rahoitusmenetelmien täydentämiseksi; 
korostaa, että rahoitusvälineiden 
vaihteleva luonne ja joustava 
lähestymistapa kyseisten välineiden 
integrointiin paikallisella tasolla voi 
johtaa keskittymiseen suuremmassa 
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määrin aluekohtaisten alueellisten 
kysymysten käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 31
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien lisäksi 
erityisesti hyvin ammattitaitoisen 
työvoiman avulla; kehottaa siksi
komissiota tukemaan jäsenvaltioita
mukauttamaan koulutusjärjestelmiään 
sen varmistamiseksi, että työvoima voi 
sopeuttaa ammattitaitonsa kestävämmän 
talouden työmarkkinoiden tarpeisiin 
osaamiseen perustuvien 
koulutusperiaatteiden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
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perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa; katsoo, 
että tähän on käytettävä erityisesti 
pitkäaikaisia investointeja, joissa 
painotetaan infrastruktuurihankkeita 
myös rajat ylittävällä tasolla;

Or. ro

Tarkistus 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

4. tukee taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen
perustuvan kehittämispolitiikan 
taloudellisia perusteita, jotka pohjautuvat 
ajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikoimmin kehittyneiden alueiden 
kehityserojen kaventaminen hyödyttää 
koko EU:ta, erityisesti siksi että tällainen 
politiikka sallii näiden alueiden 
kilpailukykyisten kilpailuetujen 
hyödyntämisen; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

Or. fr

Tarkistus 34
Rosa Estaràs Ferragut
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa ja 
soveltamaan kilpailuoikeutta ja 
valtiontukijärjestelmää joustavasti;

Or. es

Tarkistus 35
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee paikkaan perustuvan 
kehittämispolitiikan taloudellisia 
perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja selkeiden kannustimien 
lisäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota tukemaan jäsenvaltioita ja 
alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

4. tukee paikallisen ja alueellisen
paikkaan perustuvan kehittämispolitiikan 
taloudellisia perusteita, jotka pohjautuvat 
perusajatukseen, jonka mukaan unionin 
heikommin kehittyneiden alueiden 
kiinnostavuus todennäköisesti kasvaa, jos 
ne voivat tarjota kilpailukykyisiä 
kilpailuetuja (asianmukainen 
infrastruktuuri, osaava henkilöstö jne.)
selkeiden kannustimien lisäksi; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita ja alueita niiden omissa 
investointikannustinpolitiikoissa;

Or. en
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Tarkistus 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä;

5. korostaa, että julkinen velka on yksi
tärkeimpiä Eurooppaan investoivien 
yritysten havaitsemia huolenaiheita; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan 
ja tarjoamaan eurooppalaisen 
ohjausjakson ja EU:n talouden 
ohjausjärjestelmän puitteissa keinoja, 
joilla voitaisiin saavuttaa erilaisten 
verojärjestelmien jonkinasteinen 
lähentyminen Euroopassa, mikä
puolestaan edistäisi taloudellista 
integraatiota ja investointien kasvulle 
suotuisien sisämarkkinoiden 
syventämistä; 

Or. fr

Tarkistus 37
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä;

5. korostaa, että korkea julkinen ja 
yksityinen velka on yksi tärkeimmistä
Eurooppaan investoivien yritysten 
havaitsemista huolenaiheista;
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Or. en

Tarkistus 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä;

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita;

Or. el

Tarkistus 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä; kiinnittää 
huomiota siihen seikkaan, että 
jäsenvaltioiden verojärjestelmien erot 
vähentävät EU:hun tehtävien 
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investointien houkuttavuutta;

Or. ro

Tarkistus 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä;

5. korostaa, että alhainen kysyntä, 
vähäinen kasvu, alhainen osaamistaso, 
työvoiman vähäinen liikkuvuus ja heikko 
infrastruktuuri ovat tärkeimpiä 
Eurooppaan investoivien yritysten 
huolenaiheita, ja tunnustaa, että 
koheesiopolitiikan tavoitteet ja päämäärät 
tähtäävät näiden ongelmien 
lieventämiseen, jotta luotaisiin 
houkuttavampi ympäristö investoinneille;

Or. en

Tarkistus 41
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä;

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; katsoo, että yritysten 
verotuksellisten ehtojen koordinointiin 
tulisi panostaa, jotta voitaisiin lieventää 
jäsenvaltioiden ja alueiden välistä 
verokilpailua kasvattamatta kuitenkaan 
verotaakkaa joissakin jäsenvaltioissa;
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Or. fr

Tarkistus 42
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
yksittäisiä alueita säilyttämästä 
verotuksellista kilpailukykyä;

5. korostaa, että korkeat verot ja julkinen 
velka ovat tärkeimpiä Eurooppaan 
investoivien yritysten havaitsemia 
huolenaiheita; olisi erityisen huolissaan 
pyrkimyksistä yhdenmukaistaa yritysten 
verotuksellisia ehtoja, mikä johtaisi 
vääjäämättä korkeampaan verotaakkaan 
joissakin jäsenvaltioissa ja estäisi 
kohdennetumman lähestymistavan, jonka 
ansiosta yksittäiset alueet säilyttäisivät 
verotuksellisen kilpailukykynsä ja joka 
kehittäisi niiden paikallisia innovointiin 
ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 43
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää sijoittajien houkuttelemisen 
edellytyksenä kilpailukykyisten 
infrastruktuurien olemassaoloa 
edessämme olevien uusien haasteiden 
vuoksi; korostaa, että investointien 
kasvun ja epäsuorasti Euroopan 
talouskasvun ylläpitämisen vuoksi on 
jatkuvasti uudenaikaistettava 
infrastruktuureja ja että 
koheesiopolitiikalla on tässä asiassa 
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erittäin tärkeä tehtävä erityisesti, kun 
kyseessä ovat uudet jäsenvaltiot;

Or. ro

Tarkistus 44
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää alueiden kilpailukyvyn ja 
houkuttavuuden tärkeänä lähtökohtana 
hyvän infrastruktuurin olemassaolon 
lisäksi sitä, että edistetään tutkimusta, 
innovointia ja tekniikan kehittämistä sekä 
sitä, että Euroopan alueiden kansalaisten 
saatavilla on asianmukaisia laadukkaita 
ammattikoulutusohjelmia;

Or. ro

Tarkistus 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi; painottaa liikkuvuutta 
lisäävien ja talouskasvua edistävien 
multimodaaliliikenteen järjestelmien 
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yhtenäisen ja kestävän kehittämisen 
merkitystä.

Or. ro

Tarkistus 46
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että ne 
voivat myötävaikuttaa suurelta osin 
vähähiiliseen talouteen; pitää 
välttämättömänä, että kaupungit 
hyväksytään keskeisiksi kumppaneiksi 
ilmastonsuojelua koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa 
siksi, että EAKR:n tuen pitäisi taata 
kestävään kaupunkirakentamiseen 
yhtenäinen lähestymistapa, johon sisältyy
investointeja uusiutuvaan energiaan, 
energiatehokkuuteen, kestävään 
liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen
Euroopan kaupunkien asuinkelpoisuuden ja 
sen ohella niiden kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että 
suuret kaupunki-infrastruktuurihankkeet 

6. antaa tunnustusta sille, että 
kaupunkeihin ja kaupunkialueisiin 
kiinnitetään enemmän huomiota EU:n 
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ja innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn
parantamiseksi.

talouskasvun moottoreina; painottaa, että 
EU:n maaseutu on myös välttämätön 
taloudelliselle kehitykselle, ja kehottaa 
tehostamaan kaupunkien ja maaseudun 
välisiä yhteyksiä rahoituksen paremman 
integroinnin avulla alueellisen kehityksen
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat osaltaan investointeja 
EU:hun; kannustaa jäsenvaltioita 
tekemään investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi kuitenkin siten, että 
investointeja ei tehdä todellisen 
alueellisen koheesion ja tasapainoisen 
maaseudun kehittämisen kustannuksella.

Or. fr

Tarkistus 49
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
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kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin,
innovointitoimiin, tekniikkaan ja 
sosiaalisiin aloitteisiin Euroopan 
kaupunkien asuinkelpoisuuden ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi.

Or. bg

Tarkistus 50
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että suuret 
kaupunki-infrastruktuurihankkeet ja 
innovatiiviset liikeyrityspuistot 
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan Euroopan kaupunkien 
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi säilyttäen samalla niiden 
perinteiset vahvuudet ja hyödyntäen niitä.

Or. en

Tarkistus 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja kaupungeissaan, ja että 

6. painottaa, että EU:lla on valtavia 
voimavaroja alueillaan, ja että suuret 
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suuret kaupunki-infrastruktuurihankkeet
ja innovatiiviset liikeyrityspuistot
houkuttelevat vahvimmin investointeja; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään suuria 
investointeja infrastruktuuriin ja
tekniikkaan Euroopan kaupunkien
asuinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

infrastruktuurihankkeet ja innovatiiviset 
liikeyrityspuistot houkuttelevat vahvimmin 
investointeja; kannustaa jäsenvaltioita 
tekemään suuria investointeja 
infrastruktuuriin, uuteen tekniikkaan sekä 
tutkimukseen ja kehittämiseen Euroopan
alueiden asuinkelpoisuuden ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että liikenteeseen, energiaan, 
laajakaistainfrastruktuuriin sekä 
inhimillisen pääoman kehittämiseen 
tehtävät investoinnit ovat välttämättömiä 
ympäristöystävällisempien kasvua 
edistävien investointien 
houkuttelemiseksi, jotta luodaan kestävää 
kehitystä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä, että tutkimusta ja 
koulutusta levitetään ja sovelletaan ja että 
niitä sen lisäksi kehitetään 
paikallistasolla; pitää tämän osalta 
välttämättömänä hyödyntää 
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täysimääräisesti paikallistason 
inhimillisiä voimavaroja, tutkimusta ja 
korkeakouluja kotimaisten investointien 
ja ulkomaisten suorien sijoitusten 
houkuttelemiseksi; panee merkille myös 
henkilöstöresurssien, opettajien, 
tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden 
merkityksen;

Or. el

Tarkistus 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa sellaisen horisontaalisen ja 
vertikaalisen koordinoinnin tarvetta, 
jonka perusteella kaupungit voivat tehdä 
yhteistyötä muiden hallintotasojen kanssa 
ja vahvistaa yhteistyötään verkottumalla 
muiden kaupunkien kanssa. 

Or. ro

Tarkistus 55
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi asetettava tulevalla kaudella 
tavoitteensa niin, että etusijalla ovat 
sijoittajien tarpeet ja että samalla taataan 
riittävä ja saatavilla oleva rahoitus, minkä 
osalta rakennerahastot toimivat 
keskeisessä tehtävässä.
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Or. ro

Tarkistus 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää tarpeellisena kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksiin, kaikkien 
asiaankuuluvien kumppanien 
osallistumiseen ja osakepääoman 
innovatiiviseen käyttöön perustuvaa 
hallintoa.

Or. ro

Tarkistus 57
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että vähemmän kehittyneiden 
alueiden olisi saatava edelleen 
merkittävää yhteisön rahoitusta, jotta 
sijoittajille tarjotaan alempien 
työvoimakustannusten lisäksi muita 
paikallisia kilpailuetuja. 

Or. ro

Tarkistus 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että infrastruktuurin 
vahvistaminen on tarpeellista alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja alueellisen 
kilpailukyvyn parantamiseksi; pitää tässä 
yhteydessä tärkeänä Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja ja sitä, että 
hyödynnetään ylimääräisiä 
rahoitusvälineitä, kuten 
hankejoukkovelkakirjoja sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia; 

Or. el

Tarkistus 59
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa, että talousalan toimijoiden 
hallinnollisten rasitteiden vähentämisellä 
on erittäin merkittävä tehtävä alueiden 
houkuttavuuden lisäämisessä ja että koko 
Euroopan unionin alueella on asetettava 
paikallisen ja alueellisen hallinnon 
tarjoamia palveluita koskevia erityisiä 
vähimmäisvaatimuksia ja niitä on 
noudatettava.

Or. ro


