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Tarkistus 1
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden ja 
toimielinten on Euroopassa vallitsevassa 
vaikeassa taloustilanteessa pohdittava 
yhdessä "kasvustrategian" laatimista 
julkisen talouden vakauttamistoimien 
merkityksen ja uskottavuuden 
lisäämiseksi; huomauttaa, että EU:n –
sekä rakennerahastojen että Euroopan 
investointipankin – välineiden 
käyttöönotto voi edistää merkittävästi 
tämän tavoitteen saavuttamista;

Or. es

Tarkistus 2
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka on jo 
pitkään ollut arvokas investointiväline, 
jonka avulla voidaan lisätä tehokkaasti 
kasvua ja luoda työpaikkoja alueiden 
investointitarpeet asianmukaisesti 
huomioon ottaen; katsoo, että näin 
vähennetään alueellista eriarvoisuutta ja 
edistetään samalla koko unionin talouden 
elpymistä ja kehitystä;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka on jo 
pitkään osoittanut olevansa arvokas 
investointiväline, jonka avulla voidaan 
lisätä tehokkaasti kasvua ja luoda 
työpaikkoja alueiden investointitarpeet 
asianmukaisesti huomioon ottaen; katsoo, 
että näin vähennetään alueellista 
eriarvoisuutta ja edistetään samalla koko 
unionin talouden elpymistä ja kehitystä;

Or. bg

Tarkistus 3
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on myös huolissaan siitä, että puutteet 
todennäköisesti pahenevat vuonna 2013, 
sillä otsakkeen 1 b toteutuksen odotetaan 
nopeutuvan edelleen; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota analysoimaan ja arvioimaan 
määriä ja tarpeita välittömästi yhdessä 
parlamentin kanssa, jotta toteutus ei 
vuonna 2013 vaarannu; korostaa, että 
vajaus maksumäärärahoissa saattaa 
vaarantaa tällä hetkellä hyvin toimivat 
ohjelmat;

4. on myös huolissaan siitä, että puutteet 
todennäköisesti pahenevat vuonna 2013, 
sillä otsakkeen 1 b toteutuksen odotetaan 
nopeutuvan edelleen; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota analysoimaan ja arvioimaan 
määriä ja tarpeita välittömästi yhdessä 
parlamentin kanssa, jotta toteutus ei 
vuonna 2013 vaarannu; korostaa, että 
vajaus maksumäärärahoissa saattaa 
vaarantaa tällä hetkellä hyvin toimivat 
ohjelmat ja heikentää ohjelmien 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. ro

Tarkistus 4
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa lisäksi neuvostoa ja komissiota 
arvioimaan tarkkaan, kuinka paljon 
maksumäärärahoja otsakkeeseen 1 b 
todella tarvitaan vuonna 2013, ja 
pidättymään epärealistisista tai 
riittämättömästi perustelluista 
leikkauksista sekä päätöksistä, jotka ovat 
ristiriidassa komission talousarvioesityksen 
perustana käyttämien jäsenvaltioiden 
omien ennusteiden kanssa; korostaa tässä 
mielessä aikovansa vastustaa 
maksumäärärahojen mahdollisia 
leikkauksia tasosta, jonka komissio on 
arvioinut tällä perusteella tarpeelliseksi.

5. kehottaa lisäksi neuvostoa ja komissiota 
arvioimaan tarkkaan, kuinka paljon 
maksumäärärahoja otsakkeeseen 1 b 
todella tarvitaan vuonna 2013, ja tekemään 
vain objektiivisesti perusteltuja 
leikkauksia sekä pidättymään päätöksistä, 
jotka ovat ristiriidassa komission 
talousarvioesityksen perustana käyttämien 
jäsenvaltioiden omien ennusteiden kanssa;

Or. de


