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Tarkistus 1
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja omista varoista 
13. kesäkuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti korosti, että 
EU:n talousarvio – erityisesti 
koheesiobudjetti – on erittäin tehokas 
väline, joka auttaa lisäämään sellaisia 
strategisia investointeja, jotka tuottavat 
eurooppalaista lisäarvoa, elvyttämään 
Euroopan taloutta ja tuottamaan
talouskasvua sekä parantamaan
kilpailukykyä;

A. ottaa huomioon, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja omista varoista 
13. kesäkuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti korosti, että 
EU:n talousarvio – erityisesti 
koheesiobudjetti – on erittäin tehokas 
väline, joka auttaa lisäämään sellaisia 
strategisia investointeja, jotka tuottavat 
eurooppalaista lisäarvoa, edistämään
talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia
sekä parantamaan ihmisten elämänlaatua;

Or. pt

Tarkistus 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja omista varoista 
13. kesäkuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti korosti, että 
EU:n talousarvio – erityisesti 
koheesiobudjetti – on erittäin tehokas 
väline, joka auttaa lisäämään sellaisia 
strategisia investointeja, jotka tuottavat 
eurooppalaista lisäarvoa, elvyttämään 
Euroopan taloutta ja tuottamaan 
talouskasvua sekä parantamaan 
kilpailukykyä;

A. ottaa huomioon, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja omista varoista 
13. kesäkuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti korosti, että 
EU:n talousarvio – erityisesti 
koheesiobudjetti – on erittäin tehokas 
väline, joka auttaa lisäämään sellaisia 
strategisia investointeja, jotka tuottavat
todennettua eurooppalaista lisäarvoa, 
elvyttämään Euroopan taloutta ja 
tuottamaan talouskasvua sekä parantamaan 
kilpailukykyä;

Or. en
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Tarkistus 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä on pidettävä 
tärkeimpänä välineenä määriteltäessä, 
onko Eurooppa 2020 -tavoitteet riittävästi 
saavutettu, minkä vuoksi meneillään 
olevissa neuvotteluissa on luovuttava 
kriisilähtökohdasta ja pyrittävä 
asianmukaiseen ja rationaaliseen budjettiin, 
joka takaa sekä kasvun että työllisyyden ja 
viime kädessä hyvän elintason ja 
turvallisuuden EU:n kansalaisille;

B. katsoo, että vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä on pidettävä 
tärkeimpänä unionin välineenä pyrittäessä
Eurooppa 2020 -tavoitteisiin koko EU:n 
alueella sekä taloudelliseen, sosiaaliseen 
ja alueelliseen koheesioon; katsoo, että 
lisäksi sillä olisi pyrittävä muuttamaan 
valtioiden ja hallitusten päämiesten 
vahvistamat EU:n tavoitteet todellisiksi 
käytännön toimiksi, minkä vuoksi 
meneillään olevissa neuvotteluissa on 
luovuttava kriisilähtökohdasta ja pyrittävä 
asianmukaiseen ja rationaaliseen budjettiin, 
joka takaa sekä kasvun että työllisyyden ja 
viime kädessä hyvän elintason ja 
turvallisuuden EU:n kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että koheesiopolitiikkaa olisi 
pidettävä eurooppalaisen 
yhteenkuuluvuuden peruspilarina, koska se 
edistää kaikkien EU:n alueiden 
asianmukaista osallistumista 
yhtenäismarkkinoille;

C. katsoo, että koheesiopolitiikkaa olisi 
pidettävä eurooppalaisen 
yhteenkuuluvuuden peruspilarina, koska se 
edistää kaikkien EU:n alueiden 
asianmukaista osallistumista 
yhtenäismarkkinoille ja koska se on EU:n 
tärkein väline torjuttaessa sen alueiden 
välillä edelleen vallitsevaa taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista eriarvoisuutta;
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Or. en

Tarkistus 5
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo kuitenkin, että 
koheesiopolitiikkaa on uudistettava 
tulossuuntautuneemmaksi ja 
edunsaajaystävällisemmäksi ja sitä myötä 
kustannustehokkaammaksi;

D. katsoo kuitenkin, että 
koheesiopolitiikkaa on uudistettava 
tulossuuntautuneemmaksi ja 
edunsaajaystävällisemmäksi ja sitä myötä 
investoinneiltaan 
kustannustehokkaammaksi; katsoo, että 
erityistä huomiota olisi edelleen 
kiinnitettävä syrjäisimpiin alueisiin, jotka 
kärsivät vakavista taloudellisista ja 
sosiaalisista ongelmista;

Or. pt

Tarkistus 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo kuitenkin, että 
koheesiopolitiikkaa on uudistettava 
tulossuuntautuneemmaksi ja 
edunsaajaystävällisemmäksi ja sitä myötä 
kustannustehokkaammaksi;

D. katsoo kuitenkin, että 
koheesiopolitiikkaa on uudistettava 
tulossuuntautuneemmaksi, 
teemakohtaisemmaksi ja 
edunsaajaystävällisemmäksi ja sitä myötä 
kustannustehokkaammaksi;

Or. en
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Tarkistus 7
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
osoittanut joustavuutensa ja tärkeytensä 
torjuttaessa talous- ja rahoituskriisiä, ja 
katsoo, että se on edesauttanut 
ratkaisevasti useiden kansallisten 
elvytysohjelmien toteuttamisessa ja sillä 
on pyritty edistämään innovointia ja 
vähentämään unionin alueiden 
eriarvoisuutta;

Or. ro

Tarkistus 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan 
olisi taattava, että resurssit jaetaan 
tasapuolisesti, ja vastattava todellisiin 
kehitystarpeisiin EU:n kaikilla alueilla, 
mikä edellyttää, että tavoitteet ja 
investointipainopisteet asetetaan 
joustavasti, ja vaatii erityisesti investointeja 
erityisesti tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanon keskeisenä välineenä, 
joka on liitettävä koheesiopolitiikkaan 
sopivalla tavalla eli siten, että edistetään 
huippuosaamisen portaikon kehittämistä;

E. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan 
olisi taattava, että resurssit jaetaan 
tasapuolisesti, ja vastattava todellisiin 
kehitystarpeisiin EU:n kaikilla alueilla, 
mikä edellyttää myös, että tavoitteet ja 
investointipainopisteet asetetaan 
joustavasti ottaen huomioon alueiden 
erityistarpeet, ja vaatii erityisesti 
investointeja erityisesti tutkimukseen, 
kehitykseen ja innovointiin Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanon keskeisenä 
välineenä, joka on liitettävä 
koheesiopolitiikkaan sopivalla tavalla eli 
siten, että edistetään huippuosaamisen 
portaikon kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. ottaa huomioon, että parlamentti 
vahvisti aiheesta "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja 
osallistavaa Euroopan unionia varten"
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa sitoumuksensa 
puolustaa unionin koheesiopolitiikan 
vahvistamista ja vaati määrärahojen 
asettamista asianmukaiselle tasolle;

F. ottaa huomioon, että on selvää, että 
koheesiopolitiikka on hyödyllinen ja 
tehokas väline vain, jos siihen osoitetaan 
vakaa, jatkuva ja kestävä rahoitus; ottaa 
tässä mielessä huomioon, että 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa aiheesta "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja 
osallistavaa Euroopan unionia varten"
parlamentti vahvisti sitoumuksensa 
puolustaa unionin koheesiopolitiikan 
vahvistamista ja vaati määrärahojen 
asettamista asianmukaiselle tasolle ja 
vähintään tasolle, josta sovittiin nykyiselle 
rahoituskaudelle 2007–2013;

Or. en

Tarkistus 10
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että 8. kesäkuuta 
2011 antamassaan päätöslauselmassa 
aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: 
uusi monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1 Euroopan 
parlamentti varoitti soveltamasta vakaus-
ja kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja koskevia 
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sanktioita koheesiorahastoihin, koska 
siten toimittaisiin täysin niiden 
tavoitteiden vastaisesti, joihin 
koheesiopolitiikan yhteydessä olisi 
pyrittävä, etenkin vastoin alueellisen 
eriarvoisuuden vähentämisen tavoitetta;
__________________
1 P7_TA(2011)0266.

Or. en

Tarkistus 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että sekä edunsaajat 
että nettomaksajat hyötyvät EU:n 
koheesiopolitiikasta ja että jokaisesta 
Puolassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa 
ja Slovakiassa vuosina 2007–2013 
käytetystä koheesioeurosta 15 jäsenvaltion 
EU sai keskimäärin 0,61 euroa välitöntä 
ja välillistä hyötyä;

Or. pl

Tarkistus 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että EU:n 
koheesiopolitiikka on osa 
aluekehityspolitiikkaa ja strateginen 
investointien, kasvun ja kilpailukyvyn 
edistämisväline ja se tuottaa kiistämätöntä 
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eurooppalaista lisäarvoa, edistää kasvua 
ja työpaikkojen luomista koko unionissa 
sekä myötävaikuttaa nykyisen talous- ja 
rahoituskriisin ratkaisuun;

Or. en

Tarkistus 13
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i. katsoo, että 376 miljardin euron määrää, 
jota komissio esitti koheesiopolitiikkaan 
ehdotuksessaan asetukseksi vuosia 2014–
2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, olisi 
pidettävä vähimmäismääränä rahoituksen 
pitämiseksi asianmukaisella tasolla ja se 
olisi näin ollen asetettava rajaksi 
parlamentin kantaa koskevissa tulevissa 
neuvotteluissa.

i. katsoo, että 376 miljardin euron määrää, 
jota komissio esitti koheesiopolitiikkaan 
ehdotuksessaan asetukseksi vuosia 2014–
2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, olisi 
pidettävä vähimmäismääränä rahoituksen 
pitämiseksi asianmukaisella tasolla ja se 
olisi näin ollen asetettava rajaksi 
parlamentin kantaa koskevissa tulevissa 
neuvotteluissa; pitää valitettavana, että 
komissio ehdottaa syrjäisimpien ja 
vähäväkisimpien alueiden erityiseen 
lisämäärärahaan 47 prosentin leikkausta, 
ja katsoo, että tarkoitukseen olisi 
osoitettava sama määrä kuin aiemmalla 
rahoituskaudella;

Or. pt

Tarkistus 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i. katsoo, että 376 miljardin euron i. korostaa, että Euroopan parlamentin 
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määrää, jota komissio esitti 
koheesiopolitiikkaan ehdotuksessaan 
asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta, olisi pidettävä 
vähimmäismääränä rahoituksen 
pitämiseksi asianmukaisella tasolla ja se 
olisi näin ollen asetettava rajaksi 
parlamentin kantaa koskevissa tulevissa 
neuvotteluissa.

kanta on, että koheesiopolitiikan rahoitus
olisi säilytettävä vähintään vuosien 2007–
2013 tasolla eli 366,8 miljardissa eurossa 
vuoden 2011 hinnoin (lukuun ottamatta 
Verkkojen Eurooppa -välinettä), koska 
tämä on ehdoton vähimmäismäärä
rahoituksen pitämiseksi asianmukaisella
tasolla ja on näin ollen asetettava rajaksi 
parlamentin tulevassa 
neuvottelukannassa;

Or. en

Tarkistus 15
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a. kiinnittää huomiota siihen, että 
koheesiopolitiikan suunnittelua koskevat 
yksityiskohdat on käsiteltävä vuosien 
2014–2020 lainsäädäntöpaketista 
parhaillaan käytävien tavanomaisten 
lainsäädäntömenettelyjen yhteydessä ja 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
asetuksessa olisi käsiteltävä yksinomaan 
määriä ja menoluokkia;

Or. en

Tarkistus 16
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a. toteaa, että vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja koskevia 
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sanktioita ei oteta osaksi monivuotista 
rahoituskehystä;

Or. en

Tarkistus 17
Tomasz Piotr Poręba

Lausuntoluonnos
i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a. katsoo, että nykyisestä 
rahoituskehyksestä saadut kokemukset 
osoittavat, että määrärahojen käyttö
edellyttää, että koheesiona voidaan tukea 
enintään määrällä, joka vastaa 
4 prosenttia BKT:sta;

Or. en

Tarkistus 18
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
i b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i b. muistuttaa, että SEUT:n 312 artiklan 
5 kohdan mukaisesti rahoituskehyksen 
vahvistamiseen johtavan menettelyn 
aikana Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio toteuttavat kaikki tarvittavat 
toimenpiteet helpottaakseen 
rahoituskehyksen vahvistamista, ja 
katsoo, että tässä tarkoituksessa 
neuvoston olisi varmistettava, että 
parlamentille tiedotetaan etukäteen 
lainsäädäntövälineestä, jonka avulla 
neuvosto aikoo pyytää parlamentin 
hyväksyntää;
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Or. en

Tarkistus 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Lausuntoluonnos
i b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i b. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikka tukee toimenpiteitä, 
joilla mukautetaan kaikkien EU:n 
alueiden taloudellisia ja sosiaalisia 
edellytyksiä ja joilla erityisesti 
vähennetään kehitykseen liittyvää 
eriarvoisuutta vähiten kehittyneiden 
alueiden hyväksi, ja vastustaa näin ollen 
pyrkimyksiä perustaa koheesiopolitiikan 
periaatteiden vastaisia temaattisia 
rahastoja, joihin kansallinen rahoitus 
käytettäisiin;

Or. pl


