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Tarkistus 1
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vankalla, tuloksiin 
keskittyvällä koheesiopolitiikalla on 
strateginen merkitys työpaikkojen ja 
kasvun luomiselle koko unionissa; 
painottaa, että rakenne- ja 
koheesiorahastoista saadaan huomattava 
osa julkisista investoinneista 
jäsenvaltioissa ja niiden alueilla;

1. korostaa, että vankalla, tuloksiin 
keskittyvällä koheesiopolitiikalla on 
strateginen merkitys työpaikkojen ja 
kasvun luomiselle koko unionissa; 
painottaa, että unionin rakenne- ja 
investointirahastoista saadaan huomattava 
osa julkisista investoinneista 
jäsenvaltioissa, niiden alueilla ja 
paikallishallinnoissa;

Or. en

Tarkistus 2
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ilmaisee huolensa siitä, että 
monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymiseen liittyvä epävarmuus haittaa 
talousarvion tehokasta suunnittelua, mikä 
on hyvin huolestuttavaa, koska uusi 
ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2014 ja 
vaikuttaa erityisesti koheesiopolitiikkaan;

2. ilmaisee huolensa siitä, että 
monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymiseen liittyvä epävarmuus haittaa 
talousarvion tehokasta suunnittelua, mikä 
on hyvin huolestuttavaa, koska uusi 
ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2014 ja 
vaikuttaa erityisesti koheesiopolitiikkaan ja 
vaarantaa näiden tavoitteiden yhteydessä 
toivottujen tulosten saavuttamisen;

Or. ro

Tarkistus 3
Victor Boştinaru
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ilmaisee huolensa siitä, että 
monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymiseen liittyvä epävarmuus haittaa 
talousarvion tehokasta suunnittelua, mikä 
on hyvin huolestuttavaa, koska uusi 
ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2014 ja 
vaikuttaa erityisesti koheesiopolitiikkaan;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 4
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ilmaisee huolensa siitä, että 
monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymiseen liittyvä epävarmuus haittaa 
talousarvion tehokasta suunnittelua, mikä 
on hyvin huolestuttavaa, koska uusi 
ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2014 ja 
vaikuttaa erityisesti koheesiopolitiikkaan;

2. ilmaisee huolensa siitä, että 
monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymiseen liittyvä epävarmuus haittaa 
talousarvion tehokasta suunnittelua, mikä 
on huolestuttavaa, koska uusi ohjelmakausi 
käynnistyy vuonna 2014 ja vaikuttaa 
erityisesti koheesiopolitiikkaan;

Or. lt

Tarkistus 5
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että ajatus Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta ei ole 
toteutuskelpoinen, jos uutta monivuotista 
rahoituskehystä ei hyväksytä, ja että sen 
yhteys koheesiorahastoon on realistinen 
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vain, jos käytettävissä on riittävästi 
resursseja ja tarvittavat edellytykset;

Or. en

Tarkistus 6
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. ilmaisee huolensa siitä, että joissakin 
tapauksissa komissio on saattanut 
tiukempien perusteiden johdonmukaisen 
noudattamisen vuoksi lykätä maksujen 
suorittamista, koska käytettävissä ei ole 
ollut riittävästi varoja;

Or. en

Tarkistus 7
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota myös 
seuraamaan tarkasti ja arvioimaan 
jäsenvaltioiden todellisia maksutarpeita 
otsakkeessa 1 b koko vuoden 2013 ajan, 
jotta vältetään edellisten vuosien tilanne; 
varoittaa, että maksumäärärahojen vaje 
saattaa aiheuttaa sen, että unioni ei 
kykene noudattamaan oikeudellisia 
velvoitteitaan, ja vaarantaa paikalla 
tehtävät investoinnit; 

Or. en
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Tarkistus 8
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan tehokkaasti koheesiopolitiikan 
käytännön täytäntöönpanossa esiintyviin 
hallinnollisiin puutteisiin ja varmistamaan, 
että määrärahoja otetaan käyttöön 
riittävästi sekä asetetut tavoitteet ja tulokset 
saavutetaan; kehottaa komissiota näin ollen 
tarjoamaan jatkossakin näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavaa tukea;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan tehokkaasti koheesiopolitiikan 
käytännön täytäntöönpanossa esiintyviin 
hallinnollisiin puutteisiin ja varmistamaan, 
että määrärahoja otetaan käyttöön 
riittävästi sekä asetetut tavoitteet ja tulokset 
saavutetaan; kehottaa komissiota näin ollen 
tarjoamaan jatkossakin näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavaa tukea; 
suosittelee, että nykyiseltä 
ohjelmakaudelta peräisin olevat 
määrärahat varataan rakenne- ja 
koheesiorahastosta tukea saavia ohjelmia 
tulevaisuudessa hallinnoiville 
viranomaisille tarjottaviin 
koulutusohjelmiin;

Or. ro

Tarkistus 9
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että seuraava ohjelmakausi 
tarjoaa tilaisuuden lisätä edelleen 
koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia, 
ja vaatii, että kumppanuussopimukset ja 
-ohjelmat olisi valmisteltava 
mahdollisimman pian, jotta ne voidaan 
panna täytäntöön menestyksekkäästi 
1. tammikuuta 2014 alkaen ja siirtyminen 
seuraavaan ohjelmakauteen sujuu 
ongelmitta;

5. katsoo, että seuraava ohjelmakausi 
tarjoaa tilaisuuden lisätä edelleen 
koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia, 
ja vaatii, että kumppanuussopimukset ja  
ohjelmat olisi valmisteltava 
mahdollisimman pian; kehottaa 
kansallisia viranomaisia toimittamaan 
suosituksensa mahdollisimman pian, jotta 
ne voidaan panna täytäntöön 
menestyksekkäästi 1. tammikuuta 2014 
alkaen ja siirtyminen seuraavaan 
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ohjelmakauteen sujuu ongelmitta;

Or. ro


