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Tarkistus 1
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
kehittyä merkittävä osa EU:n alueellisia 
kasvustrategioita;

1. suhtautuu skeptisesti komission 
ehdotukseen tehostaa rahoitusvälineiden 
käyttöä tulevalla ohjelmakaudella (2014–
2020); epäilee, voidaanko julkisen 
talouden erittäin niukkojen määrärahojen ja 
yksityisen sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
kehittyä yksi osa EU:n alueellisia 
kasvustrategioita mutta että niiden kautta 
velkakierre edelleen pahenisi;

Or. de

Tarkistus 2
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
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lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
kehittyä merkittävä osa EU:n alueellisia 
kasvustrategioita;

lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä, jos niitä 
käytetään tarkoituksenmukaisiin 
hankkeisiin, voi kehittyä merkittävä osa 
EU:n alueellisia kasvustrategioita; 
rahoitusvälineet ovat 
tarkoituksenmukaisia silloin, kun hanke 
tuen ansiosta tuottaa tuloa ja voittoa, 
jolloin luottojen ja lainojen 
takaisinmaksu voi tapahtua;

Or. de

Tarkistus 3
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
kehittyä merkittävä osa EU:n alueellisia 

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä, taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille, tukea kestäviä pitkän 
ajanjakson investointeja ja lisätä EU:n 
kasvupotentiaalia; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
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kasvustrategioita; kehittyä merkittävä osa EU:n alueellisia 
kasvustrategioita;

Or. en

Tarkistus 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
kehittyä merkittävä osa EU:n alueellisia
kasvustrategioita;

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
tehostaa rahoitusvälineiden käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 
korostaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana voidaan 
lisätä innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tällä tavoin edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, luoda 
EU:n talousarviolle kerrannaisvaikutusta, 
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä ja taata merkittävä 
rahoituslähde strategisille 
alueinvestoinneille; katsoo, että avustuksia 
täydentävistä rahoitusvälineistä voi 
kehittyä merkittävä osa EU:n alueellisia 
kasvustrategioita EU:n älykkään ja 
kestävän taloudellisen kasvun tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. ro

Tarkistus 5
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa lisäämään rahoitusvälineen 
oikeudellisen määritelmän tulevaan 
tarkistettuun varainhoitoasetukseen ja 
viittaamaan siihen johdonmukaisesti 
kaikissa rahoitusvälineitä käsittelevissä 
lainsäädäntöasiakirjoissa; painottaa, että on 
tärkeää taata rahoitusvälineitä koskevan 
oikeudellisen kehyksen selkeys, 
yksinkertaisuus ja avoimuus ajoissa ja 
ennen seuraavan ohjelmakauden alkamista, 
jotta voidaan varmistaa, että julkiset ja 
yksityiset sijoittajat pitävät 
rahoitusvälineitä houkuttelevina;

2. kehottaa hyväksymään mahdollisimman 
pian rahoitusvälineen oikeudellisen 
määritelmän tulevaan tarkistettuun 
varainhoitoasetukseen ja viittaamaan siihen 
johdonmukaisesti kaikissa rahoitusvälineitä 
käsittelevissä lainsäädäntöasiakirjoissa; 
painottaa, että on tärkeää taata 
rahoitusvälineitä koskevan oikeudellisen 
kehyksen selkeys, yksinkertaisuus ja 
avoimuus ajoissa ja ennen seuraavan 
ohjelmakauden alkamista, jotta voidaan 
varmistaa, että julkiset ja yksityiset 
sijoittajat pitävät rahoitusvälineitä 
houkuttelevina;

Or. en

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa lisäämään rahoitusvälineen 
oikeudellisen määritelmän tulevaan 
tarkistettuun varainhoitoasetukseen ja 
viittaamaan siihen johdonmukaisesti 
kaikissa rahoitusvälineitä käsittelevissä 
lainsäädäntöasiakirjoissa; painottaa, että on 
tärkeää taata rahoitusvälineitä koskevan 
oikeudellisen kehyksen selkeys, 
yksinkertaisuus ja avoimuus ajoissa ja 
ennen seuraavan ohjelmakauden alkamista, 
jotta voidaan varmistaa, että julkiset ja 
yksityiset sijoittajat pitävät 
rahoitusvälineitä houkuttelevina;

2. kehottaa lisäämään rahoitusvälineen 
oikeudellisen määritelmän tulevaan 
tarkistettuun varainhoitoasetukseen ja 
viittaamaan siihen johdonmukaisesti 
kaikissa rahoitusvälineitä käsittelevissä 
lainsäädäntöasiakirjoissa; painottaa, että on 
tärkeää taata rahoitusvälineitä koskevan 
oikeudellisen kehyksen selkeys, 
yksinkertaisuus ja avoimuus ajoissa ja 
ennen seuraavan ohjelmakauden alkamista, 
jotta voidaan varmistaa, että julkiset ja 
yksityiset sijoittajat pitävät 
rahoitusvälineitä houkuttelevina ja että 
samalla EU:n varojen demokraattinen 
valvonta turvataan;

Or. de
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Tarkistus 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa laajan EU:n tason 
tiedotuskampanjan merkitystä uusille 
rahoitusvälineille, jotta sallitaan pääsy 
kaikille sijoittajille huolimatta heidän 
edustamansa instituutiota koosta;

Or. ro

Tarkistus 8
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa ennakkoarviointien merkitystä 
tunnistettaessa markkinahäiriötilanteita tai 
muita kuin optimaalisia investointioloja; 
kehottaa komissiota lisäämään asiaa 
koskevaan säädökseen ennakkoarviointien 
roolia ja soveltamista koskevat vaatimukset 
osana perussäädöstä;

3. korostaa ennakkoarviointien merkitystä 
tunnistettaessa markkinahäiriötilanteita tai 
muita kuin optimaalisia investointioloja; 
kehottaa komissiota lisäämään asiaa 
koskevaan säädökseen ennakkoarviointien 
roolia ja soveltamista koskevat 
vaatimukset, kuten vaatimuksen 
markkinahäiriöiden, määritetyn 
rahoitusvajeen ja investointitarpeiden 
osoittamisesta, yksityisen sektorin 
mahdollisen osallistumisen, kyseisestä 
rahoitusvälineestä seuraavan lisäarvon ja 
kriittisen massan arvioinnin osana 
perussäädöstä;

Or. en
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Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa ennakkoarviointien merkitystä 
tunnistettaessa markkinahäiriötilanteita tai 
muita kuin optimaalisia investointioloja; 
kehottaa komissiota lisäämään asiaa 
koskevaan säädökseen ennakkoarviointien 
roolia ja soveltamista koskevat vaatimukset 
osana perussäädöstä;

3. korostaa ennakkoarviointien merkitystä 
tunnistettaessa markkinahäiriötilanteita tai 
muita kuin optimaalisia investointioloja; 
kehottaa komissiota lisäämään asiaa 
koskevaan säädökseen ennakkoarviointien 
roolia ja soveltamista koskevat vaatimukset 
osana perussäädöstä; näihin vaatimuksiin 
kuuluu vähintään EU:n lainsäädännön ja 
kansallisen lainsäädännön 
noudattaminen ja julkisia varoja 
koskevien avoimuusvaatimusten 
täyttäminen; 

Or. de

Tarkistus 10
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen siihen, että 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa 
laajennetaan seuraavalla ohjelmakaudella 
kaikkiin koheesiopolitiikan temaattisiin 
tavoitteisin ja kaikkiin yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin; korostaa 
kuitenkin, että on tarpeen saada 
käytettävistä rahoitusvälineistä parempi 
yleiskuva, jotta voidaan vähentää 
koordinoinnin puutteeseen ja eri ohjelmien 
päällekkäisyyteen liittyviä riskejä;

4. panee merkille, että rahoitusvälineiden 
soveltamisalaa laajennetaan seuraavalla 
ohjelmakaudella kaikkiin 
koheesiopolitiikan temaattisiin tavoitteisin 
ja kaikkiin yhteisen strategiakehyksen 
rahastoihin; korostaa kuitenkin, että on 
tarpeen saada käytettävistä 
rahoitusvälineistä parempi yleiskuva, jotta 
voidaan vähentää koordinoinnin 
puutteeseen ja eri ohjelmien 
päällekkäisyyteen liittyviä riskejä;

Or. de
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Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen siihen, että 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa 
laajennetaan seuraavalla ohjelmakaudella 
kaikkiin koheesiopolitiikan temaattisiin 
tavoitteisin ja kaikkiin yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin; korostaa 
kuitenkin, että on tarpeen saada 
käytettävistä rahoitusvälineistä parempi 
yleiskuva, jotta voidaan vähentää 
koordinoinnin puutteeseen ja eri ohjelmien 
päällekkäisyyteen liittyviä riskejä;

4. on tyytyväinen siihen, että 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa 
laajennetaan seuraavalla ohjelmakaudella 
kaikkiin koheesiopolitiikan temaattisiin 
tavoitteisin ja kaikkiin yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin tai sellaisiin 
hankkeisiin ja hankeryhmiin tai 
ohjelmien osiin, jotka tuottavat tuloa ja 
voittoa ja ovat siten rahoitusvälineiden 
kannalta sopivia; korostaa kuitenkin, että 
on tarpeen saada käytettävistä 
rahoitusvälineistä parempi yleiskuva, jotta 
voidaan vähentää koordinoinnin 
puutteeseen ja eri ohjelmien 
päällekkäisyyteen liittyviä riskejä;

Or. de

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen siihen, että 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa 
laajennetaan seuraavalla ohjelmakaudella 
kaikkiin koheesiopolitiikan temaattisiin 
tavoitteisin ja kaikkiin yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin; korostaa 
kuitenkin, että on tarpeen saada 
käytettävistä rahoitusvälineistä parempi 
yleiskuva, jotta voidaan vähentää 
koordinoinnin puutteeseen ja eri ohjelmien 

4. on tyytyväinen siihen, että 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa 
laajennetaan seuraavalla ohjelmakaudella 
kaikkiin koheesiopolitiikan temaattisiin 
tavoitteisin ja kaikkiin yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin tai sellaisiin 
hankkeisiin ja hankeryhmiin tai 
ohjelmien osiin, jotka tuottavat tuottoa ja 
voittoa ja ovat siten rahoitusvälineiden 
kannalta sopivia; korostaa kuitenkin, että 
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päällekkäisyyteen liittyviä riskejä; on tarpeen saada käytettävistä 
rahoitusvälineistä parempi yleiskuva, jotta 
voidaan vähentää koordinoinnin 
puutteeseen ja eri ohjelmien 
päällekkäisyyteen liittyviä riskejä;

Or. de

Tarkistus 13
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että asianmukainen valvonta, 
raportointi ja asianmukaiset tarkastukset 
ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan 
varmistaa, että EU:n varoja käytetään 
aiottuun tarkoitukseen; kehottaa komissiota 
tiukentamaan ohjelmakauden aikana 
hallintoviranomaisia koskevia 
raportointivaatimuksia, suorittamaan 
tarkastuksia riittävän usein ja 
toimittamaan Euroopan parlamentille 
vuosittain yhteenvetokertomuksen 
rahoitusvälineiden käytöstä ja 
vaikuttavuudesta yhteisen 
strategiakehyksen eri rahastoissa, 
temaattisissa tavoitteissa ja 
jäsenvaltioissa;

5. katsoo, että asianmukainen valvonta, 
raportointi ja asianmukaiset tarkastukset 
ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan 
varmistaa, että EU:n varoja käytetään 
aiottuun tarkoitukseen; kehottaa komissiota 
tiukentamaan ohjelmakauden aikana 
hallintoviranomaisia koskevia 
raportointivaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 14
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että asianmukainen valvonta, 
raportointi ja asianmukaiset tarkastukset 
ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan 
varmistaa, että EU:n varoja käytetään 
aiottuun tarkoitukseen; kehottaa komissiota 
tiukentamaan ohjelmakauden aikana 
hallintoviranomaisia koskevia 
raportointivaatimuksia, suorittamaan 
tarkastuksia riittävän usein ja toimittamaan 
Euroopan parlamentille vuosittain 
yhteenvetokertomuksen rahoitusvälineiden 
käytöstä ja vaikuttavuudesta yhteisen 
strategiakehyksen eri rahastoissa, 
temaattisissa tavoitteissa ja jäsenvaltioissa;

5. katsoo, että asianmukainen valvonta, 
raportointi ja asianmukaiset tarkastukset 
sekä EU:n avoimuussääntöjen 
soveltaminen rahoitusvälineiden EU:n 
varojen osuuteen ovat äärimmäisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa, että EU:n 
varoja käytetään aiottuun tarkoitukseen; 
kehottaa komissiota tiukentamaan 
ohjelmakauden aikana hallintoviranomaisia 
koskevia raportointivaatimuksia, 
suorittamaan tarkastuksia riittävän usein ja 
toimittamaan Euroopan parlamentille 
vuosittain yhteenvetokertomuksen 
rahoitusvälineiden käytöstä ja 
vaikuttavuudesta yhteisen 
strategiakehyksen eri rahastoissa, 
temaattisissa tavoitteissa ja jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 15
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan komission rajallisista 
institutionaalisista valmiuksista toteuttaa 
suunniteltu rahoitusvälineiden vahvempi 
rooli; katsoo, että rahoitusvälineiden 
käytössä ja hallinnassa tarvittavaa 
taitotietoa ja teknisiä valmiuksia on 
lisättävä myös hallintoviranomaisten, 
rahoituksenvälittäjien ja pankkien 
keskuudessa; korostaa, että on elintärkeää 
lisätä rahoitusvälineiden tuntemusta 
yhteiskuntapolitiikan toteuttamisesta 
vastaavien keskuudessa, jotta voidaan 
poistaa kulttuuriin liittyviä rajoitteita ja 
edistää rahoitusvälineiden onnistumista;

6. katsoo, että rahoitusvälineiden käytössä 
ja hallinnassa tarvittavaa taitotietoa ja 
teknisiä valmiuksia on lisättävä myös 
hallintoviranomaisten, 
rahoituksenvälittäjien ja pankkien 
keskuudessa; korostaa, että on elintärkeää 
lisätä rahoitusvälineiden tuntemusta 
yhteiskuntapolitiikan toteuttamisesta 
vastaavien keskuudessa, jotta voidaan 
poistaa kulttuuriin liittyviä rajoitteita ja 
edistää rahoitusvälineiden onnistumista;
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Or. en

Tarkistus 16
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan komission rajallisista 
institutionaalisista valmiuksista toteuttaa 
suunniteltu rahoitusvälineiden vahvempi 
rooli; katsoo, että rahoitusvälineiden 
käytössä ja hallinnassa tarvittavaa 
taitotietoa ja teknisiä valmiuksia on 
lisättävä myös hallintoviranomaisten, 
rahoituksenvälittäjien ja pankkien 
keskuudessa; korostaa, että on elintärkeää 
lisätä rahoitusvälineiden tuntemusta 
yhteiskuntapolitiikan toteuttamisesta 
vastaavien keskuudessa, jotta voidaan 
poistaa kulttuuriin liittyviä rajoitteita ja 
edistää rahoitusvälineiden onnistumista;

6. katsoo, että rahoitusvälineiden käytössä 
ja hallinnassa tarvittavaa taitotietoa ja 
teknisiä valmiuksia on lisättävä myös 
hallintoviranomaisten, 
rahoituksenvälittäjien ja pankkien 
keskuudessa; korostaa, että on elintärkeää 
lisätä rahoitusvälineiden tuntemusta 
yhteiskuntapolitiikan toteuttamisesta 
vastaavien keskuudessa, jotta voidaan 
poistaa kulttuuriin liittyviä rajoitteita ja 
taata rahoitusvälineiden onnistuminen;

Or. de

Tarkistus 17
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan komission rajallisista 
institutionaalisista valmiuksista toteuttaa 
suunniteltu rahoitusvälineiden vahvempi 
rooli; katsoo, että rahoitusvälineiden 
käytössä ja hallinnassa tarvittavaa 
taitotietoa ja teknisiä valmiuksia on 
lisättävä myös hallintoviranomaisten, 
rahoituksenvälittäjien ja pankkien 
keskuudessa; korostaa, että on elintärkeää 

6. on huolissaan komission rajallisista 
institutionaalisista valmiuksista toteuttaa 
suunniteltu rahoitusvälineiden vahvempi 
rooli; katsoo, että rahoitusvälineiden 
käytössä ja hallinnassa tarvittavaa 
taitotietoa ja teknisiä valmiuksia on 
lisättävä myös hallintoviranomaisten, 
rahoituksenvälittäjien ja pankkien 
keskuudessa; korostaa, että on elintärkeää 
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lisätä rahoitusvälineiden tuntemusta 
yhteiskuntapolitiikan toteuttamisesta 
vastaavien keskuudessa, jotta voidaan 
poistaa kulttuuriin liittyviä rajoitteita ja 
edistää rahoitusvälineiden onnistumista;

lisätä rahoitusvälineiden tuntemusta 
yhteiskuntapolitiikan toteuttamisesta 
vastaavien keskuudessa, jotta voidaan 
poistaa kulttuuriin liittyviä rajoitteita ja 
edistää rahoitusvälineiden onnistumista ja 
turvata samalla demokraattinen valvonta;

Or. de

Tarkistus 18
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannustaa komissiota hyödyntämään 
JEREMIE-, JESSICA- ja JASMINE-
aloitteiden kaltaisista välineistä saatuja 
kokemuksia, koska ne ovat hyvin tärkeitä 
Euroopan alueille ja kaupungeille, kun se 
määrittelee rahoitusvälineiden uutta 
aikakautta ohjelmakaudelle 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 19
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että on tunnustettava 
erilaisten kansallisten ja alueellisten 
pankkilaitosten merkitys 
rahoitusvälineiden kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa, koska niillä on 
tarvittavaa kokemusta ja taitotietoa 
paikallisista ja alueellisista 
erityispiirteistä;
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Or. en

Tarkistus 20
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee merkille, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupungeilla on suurempi 
rooli yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmasuunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa sen vuoksi 
komissiota selventämään kaupunkien 
vahvemman roolin menettelyllisiä ja 
käytännön vaikutuksia rahoitusvälineiden 
kehittämiseen ja toteuttamiseen.

7. panee merkille, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupunkiulottuvuudella
ja kaupungeilla on suurempi rooli yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamien 
rahastojen ohjelmasuunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa sen vuoksi 
komissiota selventämään kaupunkien 
vahvemman roolin menettelyllisiä ja 
käytännön vaikutuksia rahoitusvälineiden 
kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 21
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee merkille, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupungeilla on suurempi 
rooli yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmasuunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa sen vuoksi 
komissiota selventämään kaupunkien 
vahvemman roolin menettelyllisiä ja 
käytännön vaikutuksia rahoitusvälineiden 
kehittämiseen ja toteuttamiseen.

7. panee merkille, että seuraavalla 
ohjelmakaudella kaupungeilla on suurempi 
rooli yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmasuunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa sen vuoksi 
komissiota selventämään kaupunkien 
vahvemman roolin menettelyllisiä ja 
käytännön vaikutuksia rahoitusvälineiden 
kehittämiseen ja toteuttamiseen ja samalla 
varmistamaan myös näitä hankkeita 
koskevat julkiset osallistumismenettelyt.

Or. de
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