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Tarkistus 1
Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän 
aikavälin sosioekonomisten strategioiden 
kehittäminen ja EU:n politiikkojen 
täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että 
näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue-
tai paikallishallinnon yksiköt ja 
erillisvirastot;

1. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän 
aikavälin sosioekonomisten strategioiden 
kehittäminen ja EU:n politiikkojen 
täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että 
näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue-
tai paikallishallinnon yksiköt ja 
erillisvirastot; korostaa, että 
jäsenvaltioiden elinten ja EU:n 
toimielinten ohella talouselämän
osapuolilla ja työmarkkinaosapuolilla, 
kansalaisjärjestöillä ja muilla 
sidosryhmillä on oma tehtävänsä pitkän 
aikavälin strategioiden kehittämisessä;

Or. de

Tarkistus 2
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän 
aikavälin sosioekonomisten strategioiden 
kehittäminen ja EU:n politiikkojen 
täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että 
näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue-
tai paikallishallinnon yksiköt ja 

1. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän 
aikavälin sosioekonomisten strategioiden 
kehittäminen ja EU:n politiikkojen 
täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että 
näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue-
tai paikallishallinnon yksiköt ja 
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erillisvirastot; erillisvirastot; korostaa siksi, että olisi 
sovellettava monitasoista hallintotapaa;

Or. en

Tarkistus 3
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän 
aikavälin sosioekonomisten strategioiden 
kehittäminen ja EU:n politiikkojen 
täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että 
näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue-
tai paikallishallinnon yksiköt ja 
erillisvirastot;

1. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän 
aikavälin sosioekonomisten strategioiden 
kehittäminen ja EU:n politiikkojen 
täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että 
näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue-
tai paikallishallinnon yksiköt ja 
erillisvirastot sekä kansalaisjärjestöt;

Or. ro

Tarkistus 4
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että jäsenvaltiot tarvitsevat 
nykyaikaisia hallinnon ja johtamisen 
valmiuksia, jotta voidaan varmistaa EU:n 
harmoninen kehittyminen ja EU:n 
ohjelmien moitteeton toiminta;

Or. ro
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Tarkistus 5
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että alueiden välisten 
kehityserojen vähentämisessä on edistytty, 
mutta korostaa, että niiden välillä on 
edelleen merkittäviä taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen eroja ja nämä erot 
näkyvät myös kansalaisille tarjottujen 
julkisten palvelujen laadussa; 

Or. ro

Tarkistus 6
Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että nämä organisaatiot 
tarvitsevat nykyaikaisia hallinnon ja 
johtamisen valmiuksia, jotta ne voivat 
laatia perusteltuja ja toisiinsa liittyviä 
tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita ja 
edistää näin eri alojen politiikkojen laatua 
ja tuloksellisuutta;

2. korostaa, että nämä rakenteet tarvitsevat 
nykyaikaisia hallinnon ja johtamisen 
valmiuksia, jotta ne voivat laatia 
perusteltuja ja toisiinsa liittyviä 
tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita ja
edistää näin eri alojen politiikkojen laatua 
ja tuloksellisuutta; korostaa, että olisi 
arvioitava nykyisiä 
päätöksentekomekanismeja ja 
hallinnollisia prosesseja, jotta voidaan 
päätellä, olisiko hallintoa 
uudenaikaistettava; toteaa kuitenkin, että 
valmiuksien lisäämisen yhteydessä ei pidä 
luoda uusia mekanismeja tai elimiä, vaan 
nykyisiä hallinnollisia prosesseja olisi 
hyödynnettävä tehokkaammin ja ne olisi 
sisällytettävä tulevaisuuteen 
suuntautuviin strategioihin;

Or. de
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Tarkistus 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että nämä organisaatiot 
tarvitsevat nykyaikaisia hallinnon ja 
johtamisen valmiuksia, jotta ne voivat 
laatia perusteltuja ja toisiinsa liittyviä 
tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita ja 
edistää näin eri alojen politiikkojen laatua 
ja tuloksellisuutta;

2. korostaa, että nämä organisaatiot 
tarvitsevat nykyaikaisia hallinnon ja 
johtamisen valmiuksia, jotta ne voivat 
laatia toisiinsa liittyviä tulevaisuuteen 
suuntautuvia strategioita, joihin olisi 
sisällytettävä myös alueille tärkeitä 
asioita, ja edistää näin eri alojen 
politiikkojen laatua ja tuloksellisuutta;

Or. ro

Tarkistus 8
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kaikkein 
epäsuotuisimmilla alueilla ei ole 
tarvittavia rahoitus- ja 
henkilöstöresursseja ja hallinnollista 
tukea, jotta ne voisivat hyödyntää niille 
myönnettyjä EU-varoja;

Or. ro

Tarkistus 9
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavilla 
rahoitusta institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla, esimerkiksi henkilöstöhallinnon 
nykyaikaistamiseen, julkishallinnon roolien 
ja toimivaltuuksien 
uudelleenjärjestelemiseen, korruption 
torjuntaan, yritysten hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseen, alue- ja paikallishallinnon 
vahvistamiseen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen, poliittisten 
prosessien nykyaikaistamiseen ja 
investointeihin julkisiin 
investointihankkeisiin eri sähköisen 
hallinnon aloilla;

3. korostaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavilla 
rahoitusta institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla, esimerkiksi henkilöstöhallinnon 
nykyaikaistamiseen, julkishallinnon roolien 
ja toimivaltuuksien 
uudelleenjärjestelemiseen, korruption 
torjuntaan, yritysten hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseen, alue- ja paikallishallinnon 
vahvistamiseen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen, poliittisten 
prosessien nykyaikaistamiseen ja 
investointeihin julkisiin 
investointihankkeisiin eri sähköisen 
hallinnon aloilla; katsoo, että 
koheesiopolitiikan rahoituksen tulevien 
edunsaajien valmistelun olisi oltava 
nykyisen ohjelmakauden painopiste;

Or. ro

Tarkistus 10
Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavilla 
rahoitusta institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla, esimerkiksi henkilöstöhallinnon 
nykyaikaistamiseen, julkishallinnon roolien 
ja toimivaltuuksien 
uudelleenjärjestelemiseen, korruption 
torjuntaan, yritysten hallinnollisen rasitteen 

3. korostaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR), 
koheesiorahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavilla 
rahoitusta institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla, esimerkiksi henkilöstöhallinnon 
nykyaikaistamiseen, julkishallinnon roolien 
ja toimivaltuuksien 
uudelleenjärjestelemiseen, korruption 
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vähentämiseen, alue- ja paikallishallinnon 
vahvistamiseen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen, poliittisten 
prosessien nykyaikaistamiseen ja 
investointeihin julkisiin 
investointihankkeisiin eri sähköisen 
hallinnon aloilla;

torjuntaan, yritysten hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseen, alue- ja paikallishallinnon 
vahvistamiseen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen, poliittisten 
prosessien nykyaikaistamiseen ja 
investointeihin julkisiin 
investointihankkeisiin eri sähköisen 
hallinnon aloilla;

Or. de

Tarkistus 11
Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että sähköisellä hallinnolla 
voi olla merkittävä rooli valmiuksien 
kehittämisessä, hallinnon 
uudenaikaistamisessa ja horisontaalisen 
ja vertikaalisen koordinaation 
parantamisessa kansallisten ja unionin 
tason eri elinten välillä; panee lisäksi 
merkille, että sähköisen hallinnon 
täytäntöönpanon on perustuttava 
jäsenvaltioissa, EU:n toimielimissä ja 
kansalaisjärjestöissä saatuun runsaaseen 
kokemukseen;

Or. de

Tarkistus 12
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kehittyneet 
hallinnolliset valmiudet ovat tärkeitä 
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erityisesti hankkeiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa EU-varojen 
vastaanottokyvyn kannalta ja niitä olisi 
vahvistettava; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
jäsenvaltioihin, joissa on viivästyksiä ja 
alhainen käyttöaste ohjelmakaudella 
2007–2013; 

Or. ro

Tarkistus 13
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys 
on erittäin tärkeä väline Euroopan 
yhdentymisen pitkän aikavälin 
suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa 
huomioon Eurooppa-perspektiivi ja 
unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin 
koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia 
talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, 
että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys;

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys 
on erittäin tärkeä väline Euroopan 
yhdentymisen pitkän aikavälin 
suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa 
huomioon Eurooppa-perspektiivi ja 
unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin 
koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia 
talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, 
että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys; korostaa, että on tärkeää 
liittää Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet kansallisiin kehitysstrategioihin, 
jotta varmistetaan, että investoinnit 
tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja 
vastuullisesti;

Or. ro

Tarkistus 14
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys 
on erittäin tärkeä väline Euroopan 
yhdentymisen pitkän aikavälin 
suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa 
huomioon Eurooppa-perspektiivi ja 
unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin 
koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia 
talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, 
että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys;

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys 
on erittäin tärkeä väline Euroopan 
yhdentymisen pitkän aikavälin 
suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa 
huomioon Eurooppa-perspektiivi ja 
unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin 
koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia 
talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, 
että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys, mutta ei aiheuteta varojen 
päällekkäisyyksiä, ja edistetään 
tehokkaasti asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. pt

Tarkistus 15
Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys 
on erittäin tärkeä väline Euroopan 
yhdentymisen pitkän aikavälin 
suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa 
huomioon Eurooppa-perspektiivi ja 
unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin 
koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia 
talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, 
että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys;

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys 
on erittäin tärkeä väline Euroopan 
yhdentymisen pitkän aikavälin 
suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa 
huomioon Eurooppa-perspektiivi ja 
unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin 
koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia 
talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja 
aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, 
että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys, koordinointi ja 
yhteisvaikutukset;

Or. de
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Tarkistus 16
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että koheesiopolitiikan ja muiden 
alojen politiikan laatiminen riippuu yhä 
enemmän siitä, että pitkän aikavälin 
maailmanlaajuiset suuntaukset havaitaan 
ajoissa; suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti useisiin tulevaisuuteen 
suuntautuviin raportteihin, kuten 
Eurooppa 2030 -hankkeeseen 
(mietintäryhmän raportti Eurooppa-
neuvostolle EU:n tulevaisuudesta vuoteen 
2030 saakka) ja maailmanlaajuisia 
suuntauksia vuonna 2030 koskevaan 
raporttiin "Global Trends 2030 – Citizens 
in an Interconnected and Polycentric 
World", jonka Euroopan unionin 
turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) 
laati osana EU:n strategian ja politiikan 
analysointijärjestelmän (ESPAS) hanketta;

6. katsoo, että koheesiopolitiikan ja muiden 
alojen politiikan laatiminen riippuu yhä 
enemmän siitä, että pitkän aikavälin 
maailmanlaajuiset suuntaukset havaitaan 
ajoissa; panee tässä yhteydessä merkille 
useat tulevaisuuteen suuntautuvat 
raportit, kuten Eurooppa 2030 -hankkeen 
(mietintäryhmän raportti Eurooppa-
neuvostolle EU:n tulevaisuudesta vuoteen 
2030 saakka) ja maailmanlaajuisia 
suuntauksia vuonna 2030 koskevan 
raportin ”Global Trends 2030 – Citizens in 
an Interconnected and Polycentric World”, 
jonka Euroopan unionin turvallisuusalan 
tutkimuslaitos (EUTT) laati osana EU:n 
strategian ja politiikan 
analysointijärjestelmän (ESPAS) hanketta;

Or. en

Tarkistus 17
Constanze Angela Krehl

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suosittaa tällaisten raportointialoitteiden 
tiiviimpää koordinointia ja sellaisen 
toimielinten välisen järjestelmän 
perustamista, jolla yksilöidään pitkän 
aikavälin suuntauksia tärkeissä poliittisissa 
kysymyksissä, joita EU kohtaa; katsoo, että 
järjestelmään olisi osallistuttava 
henkilöstöä kaikista asiaankuuluvista EU:n 
toimielimistä ja elimistä, myös alueiden 
komiteasta.

7. suosittaa tällaisten raportointialoitteiden 
tiiviimpää koordinointia ja sellaisen 
toimielinten välisen järjestelmän 
perustamista, jolla yksilöidään pitkän 
aikavälin suuntauksia tärkeissä poliittisissa 
kysymyksissä, joita EU kohtaa; katsoo, että 
järjestelmään olisi osallistuttava 
henkilöstöä kaikista asiaankuuluvista EU:n 
toimielimistä ja elimistä, myös alueiden 
komiteasta, ja kaikista asianomaisista 
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sidosryhmistä ja kansalaisjärjestöistä.

Or. de


