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Tarkistus 1
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen pyrkimyksiin lujittaa 
taloudellista ja talousarvioon liittyvää 
koordinointia talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla, joka 
mahdollistaa jäsenvaltioiden 
talousarvioiden ja talouspolitiikan 
samanaikaisen seurannan kuuden 
kuukauden ajanjaksolla vuosittain;

1. on tyytyväinen pyrkimyksiin lujittaa 
taloudellista ja talousarvioon liittyvää 
koordinointia talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla, joka 
mahdollistaa jäsenvaltioiden 
talousarvioiden ja talouspolitiikan 
samanaikaisen seurannan kuuden 
kuukauden ajanjaksolla vuosittain; 
tähdentää, että komission olisi otettava 
koheesiopolitiikka vuotuisen 
kasvuselvityksensä yhdeksi pääkohdaksi; 
pitää sen vuoksi valitettavana, ettei 
vuotuisen kasvuselvityksen 2013 
yhteydessä ole hyödynnetty tilaisuutta 
käynnistää tarkoituksenmukaisempi 
keskustelu kasvusta ja työpaikoista 
Euroopan unionissa erityisesti 
muuttamalla selvityksessä olevia 
suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 2
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen pyrkimyksiin lujittaa 
taloudellista ja talousarvioon liittyvää 
koordinointia talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla, joka 
mahdollistaa jäsenvaltioiden 
talousarvioiden ja talouspolitiikan

1. on tyytyväinen pyrkimyksiin lujittaa 
taloudellista ja talousarvioon sekä 
työllisyyspolitiikkaan liittyvää 
koordinointia talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla, joka 
mahdollistaa jäsenvaltioiden toisistaan 
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samanaikaisen seurannan kuuden 
kuukauden ajanjaksolla vuosittain;

poikkeavien kansallisten politiikkojen
samanaikaisen seurannan kuuden 
kuukauden ajanjaksolla vuosittain;

Or. en

Tarkistus 3
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että äskettäin päättyneet 
talouspolitiikan eurooppalaiset 
ohjausjaksot ovat osoittaneet, että unionin 
on torjuttava alueiden eriarvoisuutta ja 
makrotalouden epätasapainoa 
soveltamalla symmetristä lähestymistapaa, 
joka perustuu demokraattisen 
legitiimiyden vahvistamiseen ja toisiinsa 
nivoutuviin politiikkoihin Euroopan 
tasolla ja jolla pyritään saavuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 4
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisenä välineenä; katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, 
talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisenä välineenä; katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, 
talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 
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hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen ansiosta 
vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi sekä uusien 
talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä 
olisi edistettävä kaikkien unionin alueiden 
alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota yhteisvastuun periaatetta
noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että 
on tärkeää saada alueet mukaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen;

hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen ansiosta 
vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi sekä uusien 
talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä 
olisi edistettävä kaikkien unionin alueiden 
alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota yhteisvastuun periaatetta 
noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että 
on tärkeää saada alueet mukaan Eurooppa 
2020 -strategian älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden 
toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 5
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisenä välineenä; katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, 
talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 
hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen ansiosta 
vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi sekä uusien 
talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä 
olisi edistettävä kaikkien unionin alueiden 
alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota yhteisvastuun periaatetta 
noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että 

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen keskeisenä 
välineenä; katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, 
talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 
hallinnointijärjestelmiensä vaikuttava ja 
tehokas keino Eurooppa 2020 -strategian 
toteuttamiseksi ja että se auttaa 
välttämään uusia talous- ja 
rahoituskriisejä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka on 
investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä
olisi edistettävä kaikkien unionin alueiden 
kestävää alueellista, taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota yhteisvastuun 
periaatetta noudattaen; painottaa tässä 
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on tärkeää saada alueet mukaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen;

yhteydessä, että on tärkeää saada kaikki 
alueet ja paikallisviranomaiset mukaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 6
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisenä välineenä; katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, 
talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 
hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen ansiosta 
vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi sekä uusien 
talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä 
olisi edistettävä kaikkien unionin alueiden 
alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota yhteisvastuun periaatetta 
noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että 
on tärkeää saada alueet mukaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen;

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisenä välineenä ja makrotaloutta 
vakauttavana tekijänä, joka tuottaa 
kasvua ja työllisyyttä; katsoo, että vahva ja 
asianmukaisesti rahoitettu 
koheesiopolitiikka on pitkäaikaisten 
kehitysohjelmiensa, 
talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 
hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n 
kestävän kehityksen ensisijaisten 
tavoitteiden huomioon ottamisen ansiosta 
vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi sekä uusien 
talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä 
olisi edistettävä kaikkien unionin alueiden 
alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota yhteisvastuun periaatetta 
noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että 
on tärkeää saada alueet mukaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 7
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että aluepolitiikka on myös 
jatkossa hyvin tärkeässä roolissa, kun 
talouspolitiikan eurooppalaisella 
ohjausjaksolla kehitetään kansallisia 
ohjelmia, ja että se toimii tärkeänä 
välineenä pyrittäessä saavuttamaan 
asetetut keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 8
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka voi 
onnistua vain, jos jäsenvaltiot harjoittavat 
moitteetonta yleistä finanssi- ja 
rakennepolitiikkaa, joka edistää kasvua; 
korostaa, että taloudellisia resursseja voi 
mennä hukkaan tai halukkuus korjata 
epätervettä talouspolitiikkaa vähentyä, jos 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
pannaan täytäntöön, vaikka hallitukset 
jättävät toteuttamatta oikeita 
toimintalinjoja tai tarvittavia 
rakenteellisia uudistuksia;

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka voi 
onnistua vain, jos sillä on vakaa ja kestävä 
rahoituskehys; korostaa, että 
aluekehityspolitiikkaa koskevien 
määrärahojen toteuttamisen yhteydessä ei 
voida edellyttää makrotaloutta koskevien 
ehtojen noudattamista, koska alue- ja 
paikallisviranomaisia ei voida syyttää 
siitä, että kansalliset hallitukset eivät 
kykene tasapainottamaan 
talousarvioitaan;

Or. en

Tarkistus 9
Michael Theurer
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka voi 
onnistua vain, jos jäsenvaltiot harjoittavat 
moitteetonta yleistä finanssi- ja 
rakennepolitiikkaa, joka edistää kasvua; 
korostaa, että taloudellisia resursseja voi 
mennä hukkaan tai halukkuus korjata 
epätervettä talouspolitiikkaa vähentyä, jos 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
pannaan täytäntöön, vaikka hallitukset 
jättävät toteuttamatta oikeita 
toimintalinjoja tai tarvittavia rakenteellisia 
uudistuksia;

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka voi 
onnistua vain, jos jäsenvaltiot harjoittavat 
moitteetonta yleistä finanssi- ja 
rakennepolitiikkaa, joka edistää kasvua, ja 
siksi se olisi kytkettävä makrotalouden 
ehtoihin; korostaa, että taloudellisia 
resursseja voi mennä hukkaan tai 
halukkuus korjata epätervettä 
talouspolitiikkaa vähentyä, jos yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja pannaan 
täytäntöön, vaikka hallitukset jättävät 
toteuttamatta oikeita toimintalinjoja tai 
tarvittavia rakenteellisia uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 10
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että vahvalla ja hyvin 
rahoitetulla koheesiopolitiikalla voidaan 
estää Euroopan uusia talous- ja 
finanssikriisejä ja että sillä voidaan 
suojella erityisesti vähemmän kehittyneitä 
alueita;

Or. en

Tarkistus 11
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koheesiopolitiikan 
joustavat välineet mukautuvat kriisiaikana 
nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kiristyviin 
finanssipoliittisiin olosuhteisiin; 
muistuttaa, että ennakkomaksujen tai 
korotettujen osarahoitusosuuksien kaltaisia 
kiireellisiä toimenpiteitä on yhdistetty 
pitkän aikavälin toimintapolitiikkaan 
kasvun elvyttämiseksi ja työpaikkojen 
luomiseksi;

4. korostaa, että koheesiopolitiikan 
joustavat välineet mukautuvat kriisiaikana 
nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kiristyviin 
finanssipoliittisiin olosuhteisiin; 
muistuttaa, että ennakkomaksujen tai 
korotettujen osarahoitusosuuksien kaltaisia 
kiireellisiä toimenpiteitä on yhdistetty 
pitkän aikavälin toimintapolitiikkaan 
kasvun elvyttämiseksi ja työpaikkojen 
luomiseksi; suhtautuu tältä osin 
myönteisesti komission aloitteeseen 
suunnata mahdollisuuksien mukaan 
rakennerahaston osoittamatta jääneet 
varat uudelleen pk-yritysten, 
energiatehokkuuden ja nuorten 
työllisyyden hyväksi;

Or. en

Tarkistus 12
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) korostaa, että julkishallintoa on 
nykyaikaistettava, koska se on merkittävä 
tekijä, jonka avulla voidaan parantaa 
jäsenvaltioiden rakennerahastoja 
koskevaa vastaanottokykyä; ehdottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi niin halutessaan 
voitava turvautua asiantuntijoiden apuun; 
muistuttaa, että rakennerahastojen 
varojen käyttöä voidaan parantaa myös 
vähentämällä byrokraattista rasitusta;

Or. en
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Tarkistus 13
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
euroalue on suuressa vaarassa ajautua 
uuteen taantumaan, ja katsoo, että 
taantuva talous ja kasvava työttömyys ovat 
merkkejä tästä;

5. on erittäin huolissaan siitä, että 
julkisen talouden vakauttaminen 
vaikuttaa kielteisesti kasvuun ja 
työpaikkojen luomiseen; pitää 
myönteisenä, että komissio on 
tunnustanut, että kasvu ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus voivat toteutua 
ainoastaan, jos jäsenvaltioiden julkisen 
talouden vakauttaminen toteutetaan 
eriytetysti;

Or. en

Tarkistus 14
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että julkisen talouden
kurinalaisuutta ja finanssipolitiikan 
instituutioita on edelleen vahvistettava
sekä kansallisella että sitä alemmilla 
tasoilla, jotta pystytään lisäämään
markkinoiden luottamusta euroalueen 
julkisen talouden keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kestävyyteen, mikä on erittäin 
tärkeää kasvun kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan julkisen 
talouden vakauttamista ja noudattamaan 
tasapainoista talousarviota koskevia 
sääntöjä maakohtaisen 
makrotaloudellisen tilanteen huomioon 
ottavien vakaus- ja kasvusopimuksen 
sääntöjen mukaisesti;

6. katsoo, että hajautetumpi ja 
tasapainoisempi julkisen talouden
vakauttaminen sekä kansallisella että sitä 
alemmilla tasoilla saattaa edistää 
kestävään julkiseen talouteen pääsemistä, 
tehostaa markkinoiden luottamusta, lisätä 
kilpailukykyä ja kasvua ja parantaa 
työllistymismahdollisuuksia euroalueella 
ja koko unionissa;
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Or. en

Tarkistus 15
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja energian 
kaltaisilla aloilla sekä varmistamaan 
kyseisten menojen ja tulojen tehokkuuden;

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan, 
infrastruktuurin ja energian kaltaisilla 
aloilla sekä varmistamaan kyseisten 
menojen ja tulojen tehokkuuden;

Or. en

Tarkistus 16
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja energian 
kaltaisilla aloilla sekä varmistamaan 
kyseisten menojen ja tulojen tehokkuuden;

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja energian 
kaltaisilla aloilla sekä varmistamaan 
kyseisten menojen ja tulojen tehokkuuden; 
korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että parannetaan 
työvoimapalvelujen ja aktiivisten 
työmarkkinatoimenpiteiden kattavuutta ja 
vaikuttavuutta;

Or. en
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Tarkistus 17
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja energian 
kaltaisilla aloilla sekä varmistamaan 
kyseisten menojen ja tulojen tehokkuuden;

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja energian 
kaltaisilla aloilla sekä varmistamaan 
kyseisten menojen ja tulojen tehokkuuden; 
muistuttaa, että kasvua voidaan saada 
aikaan myös lisäämättä kansallisen 
talousarvion menoja, kun etusijalle 
asetetaan kasvua edistäviin politiikkoihin 
tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
erityistä huomiota elinikäiseen 
oppimiseen ja 
uudelleenkoulutusohjelmiin, jotta 
tulevina vuosikymmeninä vältytään 
etujemme kannalta merkittävien alojen 
työvoimapulalta;

Or. en
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Tarkistus 19
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että talouspolitiikan eri välineet ovat 
keskenään johdonmukaisia erityisesti 
niiden toimintalinjojen suhteen, joilla 
pyritään toteuttamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet ja yleistavoitteet, jotta 
voidaan virittää sijoittajien kiinnostus ja
palauttaa heidän luottamuksensa sekä 
turvata reaalitalouden pitkän aikavälin 
rahoitus;

8. tähdentää, että on huolehdittava eri 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
talouspolitiikan johdonmukaisuudesta ja 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
yksittäisten kansallisten 
talouspolitiikkojen heijastevaikutuksiin;
kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
varmistamaan, että talouspolitiikan eri 
välineet ovat keskenään johdonmukaisia 
erityisesti niiden toimintalinjojen suhteen, 
joilla pyritään toteuttamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet, jotta voidaan 
palauttaa sijoittajien luottamus sekä 
turvata reaalitalouden pitkän aikavälin 
rahoitus; toteaa, että monet yritykset ja 
kotitaloudet saavat rahoitusta vain 
rajatusti ja kalliilla ehdoilla, ja kehottaa 
siksi komissiota jatkamaan työtä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta käyttämättä 
jääneiden rakennerahastojen varojen 
käyttö nopeutuisi, sekä kannustamaan 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti uusia innovatiivisia 
riskinjakovälineitä (kuten 
hankejoukkolainoja), jotta voitaisiin 
saada taas myös yksityistä rahoitusta; 

Or. en

Tarkistus 20
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on syvästi huolissaan siitä, että 
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järjestelmäkriisin käynnistymisestä on jo 
vuosia, mutta pitkäaikaistyöttömyys 
kasvaa edelleen EU:ssa ja 
nuorisotyöttömyys on hälyttävällä tasolla, 
mikä lisää köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riskiä, eikä välitöntä 
parannusta ole näköpiirissä;

Or. en

Tarkistus 21
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alueita toteuttamaan ensisijaisena asiana 
päättäväisiä toimia työttömyyden 
vähentämiseksi EU:ssa; kehottaa 
komissiota sisällyttämään talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden 
torjumisen yhtenä Eurooppa 2020 
-strategian alatavoitteista;

Or. en

Tarkistus 22
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vaatii järeitä toimenpiteitä, joilla 
palautetaan luottamus pankkisektoriin ja 
lisätään siten investointeja; muistuttaa, että 
rahoituksen saannin vaikeus on edelleen 
yksi suurimmista esteistä, joiden vuoksi 
pk-yritykset eivät pysty hankkimaan 

9. vaatii järeitä toimenpiteitä, joilla 
palautetaan luottamus pankkisektoriin ja 
lisätään siten investointeja; muistuttaa, että 
riittävän rahoituksen saannin vaikeus on 
edelleen yksi suurimmista esteistä, joiden 
vuoksi pk-yritykset eivät pysty 
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unionin osarahoituksen saamiseksi 
tarvittavaa yksityistä pääomaa eivätkä 
parantamaan kilpailukykyään;

hankkimaan unionin osarahoituksen 
saamiseksi tarvittavaa yksityistä pääomaa 
eivätkä parantamaan kilpailukykyään; 
korostaa, että koheesiopolitiikan 
innovatiiviset välineet yhdessä EIP:n 
pääoman kanssa voivat toimia
katalysaattoreina sille, että pk-yrityksiin 
kohdennetaan investointeja, ja niillä 
voidaan täydentää perinteistä 
pankkilainoitusta; kehottaa komissiota 
toimittamaan jäsenvaltioille ja alueille 
yksityiskohtaisia tietoja, lisäapua ja 
opastusta koheesiopolitiikan mukaisista 
rahoitusvälineistä vuonna 2013 ja 
tulevalla ohjelmasuunnittelukaudella 
(2014–2020);

Or. en

Tarkistus 23
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vaatii järeitä toimenpiteitä, joilla 
palautetaan luottamus pankkisektoriin ja 
lisätään siten investointeja; muistuttaa, että 
rahoituksen saannin vaikeus on edelleen 
yksi suurimmista esteistä, joiden vuoksi 
pk-yritykset eivät pysty hankkimaan 
unionin osarahoituksen saamiseksi 
tarvittavaa yksityistä pääomaa eivätkä 
parantamaan kilpailukykyään;

9. vaatii järeitä toimenpiteitä, joilla 
palautetaan luottamus pankkisektoriin ja 
lisätään siten investointeja; muistuttaa, että 
rahoituksen saannin vaikeus on edelleen 
yksi suurimmista esteistä, joiden vuoksi 
pk-yritykset eivät pysty hankkimaan 
unionin osarahoituksen saamiseksi 
tarvittavaa yksityistä pääomaa eivätkä 
parantamaan kilpailukykyään; suosittelee, 
että rakennerahastoja olisi käytettävä 
riskipääomarahastojen rahoittamiseen 
siten, että pk-yritykset saavat 
lisärahoitusta;

Or. en
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Tarkistus 24
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. toteaa, että lisäponnistelut ovat 
edelleen tarpeen, jotta saavutettaisiin 
tavoitteet ja etenkin työllisyystavoitteet, 
jotka ovat talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä vähintään yhtä 
tärkeitä kuin kasvutavoitteet; korostaa, 
että vain työpaikkoja luomalla voidaan 
saada aikaan kestävää kasvua ja ehkäistä 
tulevia kriisejä;

10. toteaa, että tarvitaan päättäväisempiä 
toimia, jotta talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
voidaan luoda edellytykset työpaikkoja 
luovalle elvytykselle; korostaa, että vain 
työpaikkoja luomalla voidaan saada aikaan 
kestävää kasvua ja ehkäistä tulevia kriisejä;

Or. en

Tarkistus 25
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että kasvun ja tuottavuuden 
lisäämiseksi on parannettava 
talouspolitiikan koordinointia ja 
toteutettava kauaskantoisia rakenteellisia 
uudistuksia.

11. katsoo, että kasvun, kilpailukyvyn ja 
tuottavuuden lisäämiseksi on parannettava 
talouspolitiikan koordinointia ja 
toteutettava kauaskantoisia rakenteellisia 
uudistuksia.

Or. en

Tarkistus 26
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että kasvun ja tuottavuuden 
lisäämiseksi on parannettava 
talouspolitiikan koordinointia ja
toteutettava kauaskantoisia rakenteellisia 
uudistuksia.

11. korostaa tämän vuoksi, että budjetti-, 
kasvu- ja työllisyystoimenpiteitä on 
toteutettava samanaikaisesti, sillä ne ovat 
kaikki toisistaan riippuvaisia ja 
muodostavat yhdessä edellytykset 
elpymiselle.

Or. en


