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Tarkistus 1
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklan 
3 kohdan, jossa korostetaan tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivien alueiden tarpeisiin, 
kuten saaristo- ja vuoristoalueisiin sekä 
alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen,

Or. en

Tarkistus 2
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 
175 artiklan, jossa korostetaan, että 
unionin politiikan ja toiminnan 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa sekä 
sisämarkkinoiden toteuttamisessa otetaan 
huomioon 174 artiklassa tarkoitetut 
tavoitteet ja osallistutaan niiden 
toteuttamiseen,

Or. en

Tarkistus 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 
joissa säädetään alueellisen valtiontuen 
myöntämisestä taloudellisen kehityksen 
edistämiseen Euroopan unionin tietyillä 
epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 
joissa säädetään alueellisen valtiontuen 
myöntämisestä taloudellisen kehityksen 
edistämiseen alueilla, joilla elintaso on 
poikkeuksellisen alhainen tai joilla 
vajaatyöllisyys on vakava ongelma, sekä 
349 artiklassa tarkoitetuilla alueilla, 
niiden rakenteellinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen tilanne huomioon ottaen,

Or. en

Tarkistus 4
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 
349 artiklan, jossa huomioidaan 
syrjäisimpien alueiden syrjäinen sijainti, 
saaristoluonne, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä 
taloudellinen riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista, ja suhtautuu 
myönteisesti siihen, että unionin 
toimielimet hyväksyvät 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on erityisesti määritellä ne edellytykset, 
joilla perussopimuksia sovelletaan 
kyseisiin alueisiin, mukaan lukien yhteiset 
politiikat,

Or. en

Tarkistus 5
Francesca Barracciu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2012 
antamansa päätöslauselman ”EU:n 
makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset 
käytännöt ja tulevaisuudennäkymät 
erityisesti Välimeren alueella”1,

Or. en

Tarkistus 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 26. maaliskuuta 2013 
antaman lausunnon INT/653 
sisämarkkinoista ja alueellisista 
valtiontuista,

Or. en

Tarkistus 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission asiassa 
SA 33243 Jornal de Madeira tekemän 
päätöksen C(2012)7542 lopullinen,

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0269.
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Tarkistus 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 7. ja 
8. helmikuuta 2013 järjestetyn Eurooppa-
neuvoston päätelmät monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja sen 57 kohdan –
alueellinen tuki1,

Or. en

Tarkistus 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission vuonna 1998 
antaman tiedonannon jäsenvaltioille 
aluepolitiikasta ja kilpailupolitiikasta –
keskittämisen ja johdonmukaisuuden 
lujittaminen (COM(1998)0673),

Or. en

Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomion yhdistetyissä 
asioissa T-443/08 ja T-455/08T, 
Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen 

Poistetaan.

                                               
1 EUCO 37/13, 8. helmikuuta 2013, s.22.
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Leipzig/Halle vastaan komissio,

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Pienet ensin – Eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukeva aloite” 
(COM(2008)0394),

Or. en

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että kuten SEUT-sopimuksen 
109 artiklassa määrätään, uusia ehdotuksia 
koskevassa oikeudellisessa perustassa 
säädetään ainoastaan parlamentin 
kuulemisesta, ei tavallisesta 
lainsäätämisjärjestyksestä;

B. toteaa, että kuten SEUT-sopimuksen 
109 artiklassa määrätään, uusia ehdotuksia 
koskevassa oikeudellisessa perustassa 
säädetään ainoastaan parlamentin 
kuulemisesta, ei tavallisesta 
lainsäätämisjärjestyksestä; toteaa, että 
parlamentilla ei ole päätösvaltaa 
hyväksyttäessä alueellista valtiontukea 
koskevia suuntaviivoja vuosiksi 2014–
2020;

Or. en

Tarkistus 13
Elisabeth Schroedter
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että yleisimmät 
valtiontukijärjestelmät muodostuvat 
avustuksista ja tuista, verovähennyksistä, 
vapautuksista, kannustinpalkkioista, 
halpakorkoisista lainoista, takuista, 
edullisista lainakoroista sekä 
pääomasijoittamisesta, joiden takaajina 
toimivat kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset sekä julkisesti 
valvotut yhteisöt;

D. toteaa, että yleisimmät 
valtiontukijärjestelmät muodostuvat 
avustuksista ja tuista, verovähennyksistä, 
vapautuksista, kannustinpalkkioista, 
halpakorkoisista lainoista, takuista, 
edullisista lainakoroista sekä 
pääomasijoittamisesta, joiden takaajina 
toimivat kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset sekä julkisesti 
valvotut yhteisöt entistä useampien 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden muotojen välityksellä;

Or. en

Tarkistus 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että komission 
mukaan sen antamien ja alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
tarkoituksena on edistää kilpailukykyisiä 
ja yhtenäisiä sisämarkkinoita varmistaen 
samalla, että tuen vääristävät vaikutukset 
pidetään minimissä;

Or. en

Tarkistus 15
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että valtiontukia olisi 
mukautettava paremmin 
maaliskuussa 2000 järjestetyssä 
Lissabonin Eurooppa-neuvostossa 
asetettuihin tavoitteisiin nähden pannen 
samalla täytäntöön muiden EU:n 
politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, 
tavoitteet;

F. katsoo, että valtiontuet täydentävät 
muiden EU:n politiikkojen, kuten 
koheesiopolitiikan, tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 16
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että valtiontukia olisi 
mukautettava paremmin 
maaliskuussa 2000 järjestetyssä 
Lissabonin Eurooppa-neuvostossa 
asetettuihin tavoitteisiin nähden pannen 
samalla täytäntöön muiden EU:n 
politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, 
tavoitteet;

F. katsoo, että valtiontukien avulla olisi
pyrittävä tasapainoon muiden EU:n 
politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, 
tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 17
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että sellaisen mekanismin 
olemassaolo, jolla taataan EU:n 
valtiontuen tehokas täytäntöönpano ja 

Poistetaan.
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soveltaminen, on yksi yleisistä 
ennakkoehdoista, joista määrätään 
luonnoksissa koheesiopolitiikkaa 
koskeviksi säännöksiksi vuosiksi 2014–
2020;

Or. en

Tarkistus 18
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että koska jäsenvaltioiden 
rahoituskapasiteettiin ei viitata lainkaan, 
seurauksena saattaa olla, että 
toimintaedellytykset muuttuvat entistä 
epätasapuolisemmiksi kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että koska jäsenvaltioiden 
rahoituskapasiteettiin ei viitata lainkaan, 
seurauksena saattaa olla, että 
toimintaedellytykset muuttuvat entistä 
epätasapuolisemmiksi kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 20
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
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1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä 
teollisuuden kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi; on kuitenkin 
huolestunut siitä, ovatko valtiontukia 
koskevat säännöt johdonmukaisia 
unionin rakenne- ja investointirahastojen 
täytäntöönpanoon nähden;

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä 
teollisuuden kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi; katsoo, että 
alueellinen valtiontuki on keskeinen 
väline, jolla torjutaan kriisin vaikutuksia 
ja tuetaan vaikeuksiin joutuneita alueita; 
kehottaa tästä syystä komissiota 
ylläpitämään nykyisen 
valtiontukijärjestelmän ylärajoja sekä 
tämän tuen piirissä olevan väestön 
prosenttiosuutta, jotta parannetaan 
tasapainoisen aluekehityksen edistämistä;

Or. en

Tarkistus 21
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä 
teollisuuden kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi; on kuitenkin 
huolestunut siitä, ovatko valtiontukia 
koskevat säännöt johdonmukaisia unionin 
rakenne- ja investointirahastojen 
täytäntöönpanoon nähden;

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseksi, autetaan vähentämään 
alueiden välistä epätasapainoa ja 
kannustetaan yrityksien kilpailukykyä 
sekä edistetään kasvua ja työpaikkojen 
luomista; on kuitenkin huolestunut siitä, 
ovatko valtiontukia koskevat säännöt 
johdonmukaisia unionin rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoon 
nähden; kehottaa tältä osin komissiota 
varmistamaan, että valtiontukiuudistus on 
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yhdenmukainen rakennerahastoista 
annetussa yleisasetuksessa esitettyihin 
muutoksiin nähden ja välttämään samaan 
ryhmään kuuluvien ja samanlaisista 
talousvaikeuksista kärsivien alueiden 
eriarvoista kohtelua;

Or. en

Tarkistus 22
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä 
teollisuuden kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi; on kuitenkin 
huolestunut siitä, ovatko valtiontukia 
koskevat säännöt johdonmukaisia unionin 
rakenne- ja investointirahastojen 
täytäntöönpanoon nähden;

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi; on 
kuitenkin huolestunut siitä, ovatko 
valtiontukia koskevat säännöt 
johdonmukaisia unionin rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoon 
nähden;

Or. en

Tarkistus 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja 

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna 
täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, 
jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja ja julkisen ja yksityisen 
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alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä 
teollisuuden kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi; on kuitenkin 
huolestunut siitä, ovatko valtiontukia 
koskevat säännöt johdonmukaisia unionin 
rakenne- ja investointirahastojen 
täytäntöönpanoon nähden;

sektorin kumppanuuksia taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden sekä teollisuuden 
kasvun ja työpaikkojen luomisen 
edistämiseksi; on kuitenkin huolestunut 
siitä, ovatko valtiontukia koskevat säännöt 
johdonmukaisia unionin rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoon 
nähden;

Or. en

Tarkistus 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että komissio on laajalti 
suositellut pyrkimistä alue- ja 
kilpailupolitiikan väliseen 
yhdenmukaisuuteen ja kehottanut kaikkia 
EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 
jakamaan vastuun suunniteltaessa eri 
välineitä EU:n taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevaa 
yhteistä tavoitetta silmällä pitäen, jotta 
luodaan vahvat sisämarkkinat;

Or. en

Tarkistus 25
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta edistäen 
siten EU:n sopusointuista ja tasapainoista 
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otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

kehitystä ja että valtiontukiuudistuksen 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
koheesiopolitiikan tavoitteet kaikkialla 
EU:ssa; painottaa tältä osin todellisen 
yhteisvaikutuksen saavuttamista kahden
politiikanalan välillä, jotta poistetaan 
mahdolliset häiritsevät eroavuudet ja 
varmistetaan politiikanalojen 
maksimaalinen yhtenevyys 
täytäntöönpanon aikana; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

Or. en

Tarkistus 26
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden ja kaikkein 
epäsuotuisimmassa asemassa olevien 
alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla, ottaen 
huomioon EU:n kaikkein 
epäsuotuisimmassa asemassa olevien 
alueiden erityiset ja pysyvät haitat;

Or. en

Tarkistus 27
Younous Omarjee
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan 
tavoitteiden avulla olisi parannettava
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tilannetta ja että valtiontukiuudistuksen 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
koheesiopolitiikan tavoitteet kaikkialla 
EU:ssa; katsoo, että kilpailusääntöjen 
uudistuksen on perustuttava siihen, että 
ymmärretään, millainen vaikutus näillä 
säännöillä on kansallista tasoa alemmalla 
tasolla;

2. korostaa, että valtiontukia koskevat
säännöt ja koheesiopolitiikan tavoitteet 
ovat ehdottoman tärkeitä, jotta 
parannetaan vähemmän kehittyneiden 
alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; lisäksi näiden 
alueiden on annettava saada osakseen 
muilla EU:n alueilla saavutettu 
taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi;
katsoo, että kilpailusääntöjen uudistuksen 
on perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

Or. en

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään 
yhtäältä, millainen vaikutus näillä 
säännöillä on kansallista tasoa alemmalla 
tasolla, ja estetään toisaalta yrityksien 
kilpailu tuista;
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Or. en

Tarkistus 29
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava erityisesti 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tilannetta ja että valtiontukiuudistuksen 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
koheesiopolitiikan tavoitteet kaikkialla 
EU:ssa; katsoo, että kilpailusääntöjen 
uudistuksen on perustuttava siihen, että 
ymmärretään, millainen vaikutus näillä 
säännöillä on kansallista tasoa alemmalla 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 30
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava vähemmän 
kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

2. korostaa, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden 
avulla olisi parannettava alueiden tilannetta 
ja että valtiontukiuudistuksen yhteydessä 
olisi otettava huomioon koheesiopolitiikan 
tavoitteet kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
kilpailusääntöjen uudistuksen on 
perustuttava siihen, että ymmärretään, 
millainen vaikutus näillä säännöillä on 
kansallista tasoa alemmalla tasolla;

Or. en
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Tarkistus 31
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että on epätodennäköistä, 
että sellaisille alueille, joille on ominaista 
syrjäinen sijainti, liikenteestä aiheutuvat 
merkittävät lisäkustannukset ja 
markkinoiden kokoon liittyvät rajoitukset, 
myönnetty valtiontuki aiheuttaa 
markkinoiden vääristymistä ja että 
valtiontukia koskevia sääntöjä olisi 
mukautettava vastaavasti 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen;

Or. en

Tarkistus 32
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukiuudistukseen liittyvään 
komission tavoitteeseen, jonka mukaan on 
lisättävä periaatteiden selvyyttä, 
suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä 
asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä,
ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin 
ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; muistuttaa 
tunnustavansa valtiontukien merkityksen
kriisintorjunnassa; ilmaisee 
huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus 
ei sellaisena kuin se on julkaistu 
kuulemista varten perustu riittävällä tavalla 
näyttöön ja on yksinkertaistamista 

3. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukiuudistukseen liittyvään 
komission tavoitteeseen, jonka mukaan on 
lisättävä periaatteiden selvyyttä, 
suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä 
asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä, 
ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin 
ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; katsoo, että 
vallitseva taloudellinen ja sosiaalinen 
kriisi huomioon ottaen julkiset 
investoinnit ovat olennaisen tärkeitä 
kasvua ja työllisyyttä koskevan 
kokonaisstrategian osana; muistuttaa tältä 
osin valtiontukien suuresta merkityksestä
kriisintorjunnassa; ilmaisee 
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koskevan tavoitteen vastainen; huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus 
ei sellaisena kuin se on julkaistu 
kuulemista varten perustu riittävällä tavalla 
näyttöön ja on yksinkertaistamista 
koskevan tavoitteen vastainen; kehottaa 
komissiota täsmentämään tulevissa 
alueellista valtiontukea koskevissa 
suuntaviivoissa, että niissä vahvistettuja 
tukien määriä ei sovelleta julkisiin tukiin, 
joita jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
hyödyntäen Euroopan sosiaalirahaston 
ESR:n ja Euroopan aluekehitysrahaston 
EAKR:n varoja, jotka täyttävät yleistä 
taloudellista etua koskevista palveluista 
tehdyn päätöksen tai kehyksen 
yhteensopivuusvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 33
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukiuudistukseen liittyvään 
komission tavoitteeseen, jonka mukaan on 
lisättävä periaatteiden selvyyttä, 
suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä 
asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä, 
ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin 
ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; muistuttaa 
tunnustavansa valtiontukien merkityksen 
kriisintorjunnassa; ilmaisee 
huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus 
ei sellaisena kuin se on julkaistu 
kuulemista varten perustu riittävällä 
tavalla näyttöön ja on yksinkertaistamista 

3. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukiuudistukseen liittyvään 
komission tavoitteeseen, jonka mukaan on 
lisättävä periaatteiden selvyyttä, 
suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä 
asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä, 
ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin 
ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; muistuttaa 
tunnustavansa valtiontukien merkityksen 
kriisintorjunnassa; ilmaisee 
huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus 
ei sellaisena kuin se on julkaistu 
kuulemista varten täydennä 
koheesiopolitiikkaa riittävällä tavalla –
erityisesti suhteessa yrityksien siirtymisen 
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koskevan tavoitteen vastainen; kieltäviin sääntöihin – ja on 
yksinkertaistamista koskevan tavoitteen 
vastainen;

Or. en

Tarkistus 34
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukiuudistukseen liittyvään 
komission tavoitteeseen, jonka mukaan on 
lisättävä periaatteiden selvyyttä, 
suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä 
asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä, 
ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin 
ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; muistuttaa 
tunnustavansa valtiontukien merkityksen 
kriisintorjunnassa; ilmaisee 
huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus 
ei sellaisena kuin se on julkaistu 
kuulemista varten perustu riittävällä tavalla 
näyttöön ja on yksinkertaistamista 
koskevan tavoitteen vastainen;

3. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukiuudistukseen liittyvään 
komission tavoitteeseen, jonka mukaan on 
lisättävä periaatteiden selvyyttä, 
suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä 
asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä, 
ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin 
ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; muistuttaa 
tunnustavansa valtiontukien merkityksen 
taloudellisen kriisin torjunnassa; ilmaisee 
huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus 
ei sellaisena kuin se on julkaistu 
kuulemista varten perustu riittävällä tavalla 
näyttöön ja on yksinkertaistamista 
koskevan tavoitteen vastainen;

Or. en

Tarkistus 35
Michael Theurer

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. suosittelee, että ”a-alueiden” ja ”c-
alueiden” yleiseksi 
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enimmäiskattavuudeksi asetetaan 
45 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
väestöstä kaudella 2014–2020 
42 prosentin sijaan;

Or. en

Tarkistus 36
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
tulevissa alueellista valtiontukea 
koskevissa suuntaviivoissa, että niissä 
ilmoitettuja tukien määriä ei sovelleta 
julkisiin tukiin, joita jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet hyödyntäen ESR:n ja 
EAKR:n varoja, jotka täyttävät yleistä 
taloudellista etua koskevista palveluista 
tehdyn päätöksen tai kehyksen 
yhteensopivuusvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 37
Michael Theurer

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. ehdottaa kattavuuden laajentamista 
raja-alueiden kohdalla, jotta estetään se, 
että alueellisen valtiontuen 
kokonaismäärä vaihtelee merkittävästi 
toisiinsa rajoittuvilla raja-alueilla, koska 
se saattaisi vaikuttaa kielteisesti jonkin 
raja-alueen talouteen;
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Or. en

Tarkistus 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen 
vuoksi, että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että EU:n 
epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla 
yksityisellä sektorilla toteutettavat 
tarvittavat taseen mukautukset horjuttavat 
yhdessä taloudellisen epävakauden 
kanssa investointeja ja rahoituksen 
saantia, mikä lisää alueiden välisiä eroja; 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
turvatoimia torjuakseen niin sanottuja 
”deep pocket distortions” -vääristymiä, 
joita jäsenvaltioissa saattaa esiintyä, 
kuten mukauttamalla rahoitukseen 
liittyviä ylärajoja jäsenvaltioiden 
toisistaan eroaviin 
rahoituskapasiteetteihin nähden;

Or. en

Tarkistus 39
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 



PE510.599v01-00 22/82 AM\934687FI.doc

FI

aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen 
vuoksi, että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että EU:n 
epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla 
yksityisellä sektorilla toteutettavat 
tarvittavat taseen mukautukset horjuttavat 
yhdessä taloudellisen epävakauden 
kanssa investointeja ja rahoituksen 
saantia, mikä lisää alueiden välisiä eroja;

Or. en

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen 
vuoksi, että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne;

Or. en

Tarkistus 41
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; kiinnittää tältä osin Euroopan 
komission huomion kaikkein 
syrjäisimpiin alueisiin ja niihin liittyviin 
erityisiin haittoihin, joiden vuoksi on 
pidättäydyttävä leikkaamasta näille 
alueille myönnetyn lisätuen määrää; 
kehottaa takaamaan selvästi, että muita 
kuin rahoitusalan toimintaa harjoittavia 
yrityksiä ei suljeta valtiontukijärjestelmien 
ulkopuolelle, mikäli ne kuuluvat 
seuraaviin tilastollisen 
toimialaluokituksen NACE Rev. 2:n 
luokkiin: yritykset, joiden pääasiallinen 
toimiala kuuluu pääluokkaan K 
”Rahoituspalvelut ja vakuutustoiminta” 
tai yritykset, jotka harjoittavat 
yritysryhmän sisäistä toimintaa ja joiden 
pääasiallinen toimiala kuuluu 
luokkaan 70.10 ”Pääkonttorien toiminta” 
tai 70.22 ”Muu liikkeenjohdon 
konsultointi”; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 42
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
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annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa vaan ylläpitää 
sitä vähintään 45,5 prosentin tasolla ja 
että tuen määrän vähentämistä olisi 
harkittava uudelleen ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden poliittinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen sekä väestöön liittyvä tilanne; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
huomiota väestötiheydeltään alhaisten 
alueiden lisäksi alueisiin, joiden 
väestötiheys laskee jatkuvasti, sekä 
alueisiin, joilla vallitsee merkittävä
epätasapaino työtä tekevien ja työttömien 
välillä, mikä johtuu nuorempien 
asukkaiden muuttoliikkeestä, ja kehottaa 
komissiota luomaan tarvittaessa uuden 
tukikelpoisuusluokan; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; kehottaa tältä osin komissiota 
esittämään antamissaan suuntaviivoissa 
selvästi uudelleen periaatteet, joiden 
mukaan kaikkein syrjäisimmille alueille 
niiden erityisten haittojen perusteella 
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alhaisemmista kustannuksista; myönnetyt toimintatuet eivät alene tai ole 
ajallisesti rajoitettuja; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi,
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista erityisesti 
sellaisilla kaikkein syrjäisimmillä alueilla, 
jotka ovat vähemmän kehittyneiden 
valtioiden naapurialueita;

Or. en

Tarkistus 44
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; vaatii, että kaikkien alueryhmien 
ja kaikenkokoisten yrityksien välisiä ja 
tuen määrään liittyviä eroja olisi 
vähennettävä enintään 15 prosenttiin;
huomauttaa, että maailmanlaajuisesti EU:n 
talous saattaisi joutua epäsuotuisaan 
asemaan sen vuoksi, että kolmannet valtiot 
hyötyisivät höllemmistä 
työllisyysjärjestelyistä tai alhaisemmista 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 45
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; vaatii, että kaikkien alueryhmien 
ja kaikenkokoisten yrityksien välisiä ja 
tuen määrään liittyviä eroja olisi 
vähennettävä enintään 15 prosenttiin;
huomauttaa, että maailmanlaajuisesti EU:n 
talous saattaisi joutua epäsuotuisaan 
asemaan sen vuoksi, että kolmannet valtiot 
hyötyisivät höllemmistä 
työllisyysjärjestelyistä tai alhaisemmista 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 46
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne sekä niiden luonnolliset, 
maantieteelliset ja väestöön liittyvät 
haitat; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

Or. en
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Tarkistus 47
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan kolmansiin 
valtioihin nähden, joissa 
työllisyysjärjestelyt ovat vähemmän 
kurinalaisia tai kustannusrakenteet 
alhaisempia;

Or. en

Tarkistus 48
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista;

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen maantieteellistä 
aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen 
määrän vähentämistä olisi harkittava 
uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne; huomauttaa, että 
maailmanlaajuisesti EU:n talous saattaisi 
joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, 
että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai 
alhaisemmista kustannuksista; katsoo näin 
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ollen, että maantieteellistä aluejakoa ei 
pitäisi supistaa alle 45,5 prosentin, jotta ei 
vaaranneta alueiden taloudellista 
kehitystä;

Or. en

Tarkistus 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. painottaa, että alueellisen valtiontuen 
välinettä on osana laajempaa 
ajanmukaistamisprosessia päivitettävä 
kriisin jälkeisen talouden dynamiikan ja 
rytmin mukaisesti, jotka edellyttävät 
nykyistä suurempaa joustavuutta 
määriteltäessä alueellisia haittoja; katsoo 
tässä yhteydessä, että 107 artiklan 
3 kohdan c alakohdan poikkeuksen 
mukaan epäsuotuisassa asemassa olevia 
alueita ei määritellä vain vähentämällä 
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
poikkeuksen mukaan tukea saava väestö 
tukea saavasta kokonaisväestöstä, joka on 
ilmaistu prosenttiosuutena Euroopan 
väestöstä, vaan jäsenvaltioilla olisi oltava 
käytössään suuri joukko parametreja 
alueellisten haittojen kartoittamiseksi; 
muistuttaa komissiota siitä, että 
perussopimuksen tavoitteiden mukaisesti 
on kiinnitettävä erityistä huomiota 
alhaisesta väestötiheydestä johtuviin 
haittoihin mutta myös haittoihin, jotka 
johtuvat vuoristo- ja saaristoalueiden 
taloudellisesti ongelmallisesta tilanteesta, 
rajojen läheisyydestä sekä 
luonnonkatastrofeista;

Or. en
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Tarkistus 50
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että syrjäisimpien alueiden 
erityistilanteen huomioon ottamiseksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti komission olisi 
myönnettävä niille vähintään saman 
verran tukea kuin nykyisen järjestelmän 
kehyksessä, ottaen huomioon, että niiden 
haitat ovat rakenteellisia ja pysyviä; 
katsoo näin ollen, että tuen 
enimmäismäärä, jota sovelletaan 
syrjäisimmillä alueilla toteutettaviin 
alueellisiin investointeihin, olisi 
säilytettävä muuttumattomana; korostaa, 
että on keskeisen tärkeää, että 
syrjäisimmille alueille myönnetyt 
toimintatuet eivät alene tai ole ajallisesti 
rajoitettuja, mikä johtuu alueiden 
syrjäisyydestä EU:n sisämarkkinoihin 
nähden, niiden läheisyydestä vähemmän 
kehittyneiden valtioiden muihin 
markkinoihin ja niiden pysyvistä 
haitoista;

Or. en

Tarkistus 51
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. ehdottaa, että komissio ottaa 
huomioon aluejaon 
laadintakriteereissään tiettyjen alueiden, 
kuten maaseutu-, vuoristo- ja 
saaristoalueiden luonnonhaitat, 
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maantieteelliset tai väestöön liittyvät 
haitat; huomauttaa, että aluejaon ehdot 
eivät aina sovellu kaikille alueille 
alueiden vähimmäiskoon ja 
yhtäjaksoisuuden osalta ja että kyseiset 
alueet eivät usein täytä asiakirjoissa 
esitettyjä väestömäärän kriteerejä; 
kehottaa tästä syystä joustavoittamaan 
ehtoja, joko vahvistamalla 
asianmukaisemmat väestökynnykset tai 
soveltamalla kahta edellä mainittua 
kriteeriä vaihtoehtoisesti;

Or. en

Tarkistus 52
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. ehdottaa, että komissio ottaa 
huomioon aluejaon 
laadintakriteereissään tiettyjen alueiden, 
kuten maaseutu-, vuoristo- ja 
saaristoalueiden luonnonhaitat, 
maantieteelliset tai väestöön liittyvät 
haitat; huomauttaa, että aluejaon ehdot 
eivät aina sovellu kaikille alueille 
alueiden vähimmäiskoon ja 
yhtäjaksoisuuden osalta ja että kyseiset 
alueet eivät usein täytä vaadittuja 
väestömäärän kriteerejä; kehottaa tästä 
syystä joustavoittamaan ehtoja, joko 
vahvistamalla tarkoituksenmukaisemmat 
väestökynnykset tai soveltamalla kahta 
edellä mainittua kriteeriä joustavammin;

Or. en

Tarkistus 53
Giommaria Uggias
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että valtiontuki on legitiimi 
korvaus, jota maksetaan saaristoasemasta 
johtuvien haittojen vuoksi, ja että tämä 
ehto olisi asetettava vuosiksi 2014–2020 
myönnettävän alueellisen valtiontuen 
alueellisen kattavuuden ainoaksi 
kriteeriksi, jotta saaristoalueet pystyisivät 
ratkaisemaan niiden rakenteellisista 
haitoista johtuvat ongelmat ja takaamaan 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
kasvun edellytykset;

Or. en

Tarkistus 54
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kiinnittää komission huomion 
syrjäisimpien alueiden erityistilanteeseen, 
joka tunnustetaan 107 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa, ja korostaa, että tarvitaan 
joustavampaa ja näiden alueiden 
erityisoloihin mukautettua 
lähestymistapaa; katsoo, että 
syrjäisimpien alueiden on voitava 
myöntää yrityksille toimintatukia ja 
tavoitella samantasoista tukea, joka niille 
on perinteisesti myönnetty; katsoo 
investointitukien osalta, että 
syrjäisimmille alueille myönnetty korotus 
on säilytettävä muuttumattomana;

Or. en
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Tarkistus 55
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. suhtautuu epäillen uuden alueellisten 
valtiontukien aluejaon laadintaan, joka 
perustuu BKT:hen ja 
työttömyysasteeseen; ehdottaa erityisesti, 
että aluejaon laadintakriteereissä otetaan 
huomioon tiettyjen alueiden 
luonnonhaitat, maantieteelliset ja 
väestöön liittyvät haitat;

Or. en

Tarkistus 56
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. katsoo, että BKT:n lisäksi myös 
työttömyystaso olisi otettava huomioon 
uutena kriteerinä, jolla määritellään 
valtiontukea saavien alueiden 
tukikelpoisuus;

Or. en

Tarkistus 57
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
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tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, 
samoin kuin kriisin vakavasti koettelemiin 
alueisiin, joiden kohdalla 
koheesiopolitiikan ja alueellisen 
valtiontuen kehyksessä myönnetty 
julkinen rahoitus saattaa olla ainoa 
investointilähde, jonka avulla alueet 
voisivat selvitä uudesta tilanteesta;

Or. en

Tarkistus 58
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. painottaa, että uusien alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen ei 
pitäisi vaikuttaa rajoittavasti investointeja
ja alueiden kasvua koskeviin uusiin 
sääntöihin alueiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät välttämättä 
täytä alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen aluejakoon liittyviä 
perusteita tulevalla kaudella; katsoo, että 
näihin alueisiin olisi voitava soveltaa 
erityistä ”turvaverkkojärjestelyä”, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
vastata uuteen tilanteeseen; katsoo tältä 
osin, että on olennaisen tärkeää, että 
kaikkia ”a-alueina” vuosina 2007–2013 
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pidettyjä alueita kohdellaan ennalta 
määriteltyinä ”c-alueina” vuosina 2014–
2020;

Or. en

Tarkistus 59
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että 
tilastovaikutusalueiksi vuosina 2007–2013 
nimetyt alueet ovat tukikelpoisia ”c-
alueina” tai muutoin varmistamaan, että 
alueellista valtiontukea koskevia sääntöjä 
voidaan edelleen soveltaa taloudelliseen 
kehitykseen, elpymiseen ja kasvuun 
liittyvään prosessiin mainituilla alueilla 
neuvotteluvaltuutuksessa esitetyn 
aluekehitysvaliokunnan kannan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta; katsoo näin 
ollen, että koheesiopolitiikan 
siirtymäalueiden uusi ryhmä olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon alueellisia 
valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa 
tulevalla kaudella, jotta noudatettaisiin 
johdonmukaisempaa lähestymistapaa 
yhteenkuuluvuutta ja kilpailua koskevien 
sääntöjen välillä;

Or. en

Tarkistus 61
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
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tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta; kannattaa sitä, 
että kaikkein syrjäisimpien ja harvaan 
asuttujen alueiden ja saarien ryhmässä 
määritellään NUTS 2 -tasolla, mitä 
harvaan asutetulla tarkoitetaan 
koheesiopolitiikan erityismäärärahoihin 
liittyen;

Or. en

Tarkistus 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin 
samoin kuin kriisin vakavasti koettelemiin 
alueisiin, joiden kohdalla 
koheesiopolitiikan ja alueellisen 
valtiontuen kehyksessä myönnetty 
julkinen rahoitus saattaa olla ainoa 
investointilähde, olisi sovellettava erityistä 
turvajärjestelyä, joka muistuttaisi 
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järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

Or. en

Tarkistus 63
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta; Euroopan 
talousalueen ETAn kilpailukykyyn liittyen 
heikennetään lisäksi mahdollisuuksia 
houkutella investointeja ETAan;

Or. en

Tarkistus 64
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella ja ne voidaan siten sulkea 
äkillisesti aluejakosuunnitelman 
ulkopuolelle; katsoo, että näihin alueisiin 
olisi sovellettava erityistä turvajärjestelyä, 
joka muistuttaisi järjestelyä, jota 
sovelletaan siirtymäalueisiin 
koheesiopolitiikan kehyksessä ja jonka 
avulla alueet voisivat selvitä uudesta 
tilanteesta;

Or. en

Tarkistus 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
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siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta ja taata kestävän 
kehityksen;

Or. en

Tarkistus 66
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat 
rajoittavasti investointeihin ja alueiden 
kasvuun niiden siirtyessä vähemmän 
kehittyneiden alueiden ryhmästä 
kehittyneempien alueiden ryhmään; on 
tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille 
voidaan nykyisen järjestelmän mukaisesti 
myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla 
kaudella; katsoo, että näihin alueisiin olisi 
sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka 
muistuttaisi järjestelyä, jota sovelletaan 
siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan 
kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta; korostaa 
tarvetta pidentää siirtymäkautta 
vuoteen 2020 näiden alueiden kohdalla;

Or. en

Tarkistus 67
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
mahdollisuuden korottaa tuen 
enimmäismäärää entisillä ”a-alueilla”, 
mukaan lukien ”tilastovaikutusalueet 
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vuosina 2007–2013”, viidellä 
prosenttiyksiköllä koko kaudella 2014–
2020;

Or. en

Tarkistus 68
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa sovittamaan yhteen 
maantieteellistä aluejakoa ja 
koheesiopolitiikkaa koskevia komission 
uusia ehdotuksia ja erityisesti luomaan 
sellaisten uuden siirtymäalueiden 
ryhmän, jossa BKT on 75–90 prosenttia 
EU:n keskiarvosta; ehdottaa lisäksi 
yksinkertaistamisjärjestelmää, jossa 
kaikkien siirtymäalueiden katsottaisiin 
kuuluvan SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin 
ennalta määritettyihin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 69
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa raja-alueiden 
erityistilannetta, jossa tukitasot 
vaihtelevat merkittävästi, mikä saattaa 
aiheuttaa kilpailun vääristymiä; 
suhtautuu myönteisesti komission 
pyrkimykseen rajoittaa valtiontuen 
kilpailulle aiheuttamia vääristäviä 
vaikutuksia; painottaa, että tukitasoilla, 
jotka vaihtelevat vähemmän kehittyneiden 
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alueiden ryhmän ja kehittyneempien 
alueiden ryhmän välillä, saattaa olla 
haitallinen taloudellinen vaikutus; 
korostaa tästä syystä tarvetta rajoittaa 
vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
kehittyneempien alueiden ryhmän välistä 
eroa 10 prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 70
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että jonkin toisen valtion ”a-alueiden” 
naapurialueisiin nähden toteutetaan 
asianmukaisia järjestelyjä, jotta vältetään 
mahdollisen tuen määrään liittyvät 
epäasianmukaiset ja mahdollisesti 
haitalliset erot;

Or. en

Tarkistus 71
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota ennakoimaan 
mahdollisuutta korottaa tuen 
enimmäismäärää ”a-alueeseen” 
rajoittuvan ”c-alueen” kohdalla, jotta 
tukimäärät eivät eroa toisistaan enempää 
kuin 10 prosenttiyksikköä; tarkoituksena 
on välttää tukimäärien epäasianmukaiset 
erot samassa valtiossa mutta myös 
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naapurivaltioissa;

Or. en

Tarkistus 72
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. kehottaa komissiota ennakoimaan 
vastaavasti tuen enimmäismäärää ”c-
alueilla”, mukaan lukien 
tilastovaikutusalueet, jotka ovat pienten 
yritysten kohdalla vähintään 
35 prosenttiyksikköä, keskisuurten 
yritysten kohdalla vähintään 
25 prosenttiyksikköä ja suurten yritysten 
kohdalla vähintään 15 prosenttiyksikköä;

Or. en

Tarkistus 73
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun;

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; 
katsoo, että saattaa olla 
epätarkoituksenmukaista käyttää tällaisia 
tietoja näin nopean ja merkittävän 
taloudellisen häiriötilan aikana, koska 
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toistaiseksi ei ole mahdollista arvioida 
täsmällisesti häiriötilan alueellista 
vaikutusta; kehottaa komissiota 
toteuttamaan toimia paikallisesti 
saatavilla olevien uudempien ja 
erityislaatuisten tietojen perusteella;

Or. en

Tarkistus 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun;

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun; kehottaa samanaikaisesti 
komissiota ottamaan huomioon 
mahdollisuuden ilmoittaa alueellisiin 
poikkeuksiin liittyvistä 
erityistoimenpiteistä myös aluetukikartan 
ulkopuolella, jotta jäsenvaltiot voivat 
reagoida kriisin jälkiseurauksiin, joita 
saattaa esiintyä koko 
ohjelmakaudella 2014–2020, samoin kuin 
luonnonkatastrofien reaalitaloudelle 
aiheuttamiin pitkän aikavälin
vaikutuksiin, jotka eivät välttämättä näy 
tilastollisessa tietokannassa, jota 
käytetään tukea saavien alueiden 
kartoittamiseksi ennakkoon;

Or. en
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Tarkistus 75
Kerstin Westphal

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun;

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun; kehottaa komissiota 
laatimaan ratkaisuja, jotta vältetään 
tukimääriin liittyvät epäasianmukaiset 
eroavuudet raja-alueilla, joilla jonkin 
jäsenvaltion ”a-alueet” rajoittuvat 
naapurijäsenvaltion ”c-alueeseen”, 
esimerkiksi myöntämällä erityisiä 
lisävaroja kyseisille ”c-alueille”;

Or. en

Tarkistus 76
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
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saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun;

saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun; kehottaa komissiota 
laajentamaan tämänhetkisen alueellisen 
kartoituksen voimassaoloa, mikäli uutta 
kartoitusta ei ehditä hyväksyä ajoissa, 
jotta vältetään aukkotilanteen 
syntyminen;

Or. en

Tarkistus 77
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että epäsuotuisa taloudellinen 
tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 
koskevissa tiedoissa, joita komissio käyttää 
valtiontukien myöntämisperusteena; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun;

6. korostaa valtiontukien merkitystä 
sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi 
on koetellut erityisen voimakkaasti ja 
joiden kohdalla koheesiopolitiikan 
kehyksessä myönnetty julkinen rahoitus 
saattaa olla ainoa investointilähde; 
huomauttaa, että vaikka epäsuotuisa 
taloudellinen tilanne ei vielä käy ilmi 
vuosia 2008–2009 koskevissa tiedoissa, 
komissio käyttää mainittuja vuosia 
valtiontukien myöntämisperusteena, jotta 
ylläpidetään alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen ja 
koheesiopolitiikan yhdenmukaisuutta 
uudella ohjelmakaudella; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo suorittaa 
vuonna 2016 alueellisten kartoitusten 
välitarkastelun;

Or. en
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Tarkistus 78
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että ”syrjäytyneisyys” (eli 
pieni väestötiheys) on ainoa 
maantieteellinen haitta, jolla on 
merkitystä SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
mukaisen poikkeuksen kannalta; katsoo, 
että saaristoluonteen, rajojen läheisyyden 
ja luonnonkatastrofien kaltaisia 
maantieteellisiä haittoja olisi myös 
pidettävä merkityksellisinä;

Or. en

Tarkistus 79
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että huolenaiheet, joita hallitusten 
päämiehet esittivät 7. ja 
8. helmikuuta 2013 järjestetyn Eurooppa-
neuvoston päätelmissä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja jotka liittyvät 
erityismäärärahojen lupaamiseen 
joillekin alueille, otetaan myös huomioon 
alueellista valtiontukea koskevissa 
suuntaviivoissa;

Or. en

Tarkistus 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että ”syrjäytyneisyys” (eli 
alhainen väestötiheys) on ainoa 
maantieteellinen haitta, jolla on 
merkitystä SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
mukaisen poikkeuksen kannalta; katsoo, 
että saaristoluonteen, rajojen läheisyyden 
ja luonnonkatastrofien kaltaisia 
maantieteellisiä haittoja olisi myös 
pidettävä merkityksellisinä;

Or. en

Tarkistus 81
Francesca Barracciu

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaikki NUTS 2 -tason alueet, jotka 
muodostuvat yksinomaan yhdestä tai 
useammasta saaresta, SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvien, ennalta 
määritettyjen ”c-alueiden” luetteloon;

Or. en

Tarkistus 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
kannasta: Eurooppa-neuvosto on 
kehottanut komissiota varmistamaan, että 
lähentymisalueisiin rajoittuvien alueiden 
erityinen tilanne otetaan huomioon; 
muistuttaa komissiota siitä, että alueet, 
joilla on yhteinen raja muiden 
jäsenvaltioiden alueiden kanssa, altistuvat 
voimakkaimmin uusien jäsenvaltioiden 
liittymisestä johtuville taloudellisen 
tilanteen muutoksille; painottaa tästä 
syystä, että on tärkeää noudattaa 
tasapainoista lähestymistapaa niin 
sanottujen ”a-alueiden” ja ”c-alueiden” 
jaottelemiseen, jotta vähennetään 
tukitasojen eroja eri jäsenvaltioihin 
kuuluvien ja yhteisen rajan jakavien 
alueiden välillä;

Or. en

Tarkistus 83
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että vähemmän kehittyneisiin alueisiin 
rajoittuvien alueiden erityistä tilannetta 
tarkastellaan huolellisesti, jotta estetään 
sellaisten eristäytyneiden alueiden 
syntyminen, joille ei käytännössä 
myönnetä valtiontukea ja jotka rajoittuvat 
kahteen ”a-alueeseen”;

Or. en
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Tarkistus 84
Francesca Barracciu

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota sallimaan sen, 
että kaikki NUTS 2 -tason alueet, jotka 
muodostuvat yksinomaan yhdestä tai 
useammasta saaresta, panevat täytäntöön 
toimintatukea koskevia toimenpiteitä 
kattaakseen liikenteestä aiheutuvat 
lisäkustannukset;

Or. en

Tarkistus 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota välttämään 
tukitasoihin liittyvien epäasianmukaisten 
eroavuuksien syntymistä kansallisilla 
raja-alueilla siten, että sellaisille 
jäsenvaltioille, joihin kuuluu alueita, 
jotka rajoittuvat toisen jäsenvaltion ”a-
alueisiin”, myönnetään erityisiä ”c-
alueet” kattavia määrärahoja; katsoo, että 
erityismäärärahat olisi myönnettävä 
NUTS 3 -alueille tai niiden osille, jotka
rajoittuvat toisen jäsenvaltion ”a-
alueeseen” eivätkä ole ennalta 
määritettyjä ”c-alueita”; katsoo, että 
määrärahat olisi yleisestä 
enimmäiskattavuudesta poiketen 
myönnettävä jäsenvaltioille ennalta 
määritettyjen ja muiden kuin ennalta 
määritettyjen ”c-alueiden” aluekohtaisten 
määrärahojen lisäksi;
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Or. en

Tarkistus 86
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen 
monialaisia ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia 
koskevien sääntöjen soveltamisalaa 
yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa;

Or. en

Tarkistus 87
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa; puoltaa uuden 
ryhmän sisällyttämistä yleiseen 
ryhmäpoikkeusasetukseen EU:n 
syrjäisimmille alueille tarkoitettujen 
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tukijärjestelmien kohdalla ottaen 
asianmukaisesti huomioon SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun 
valtiontukijärjestelmän ja pannen näin 
ollen täysimääräisesti täytäntöön SEUT-
sopimuksen 349 artiklan;

Or. en

Tarkistus 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa ja erityisesti 
sisällyttämällä uuden ryhmän yleiseen 
ryhmäpoikkeusasetukseen syrjäisimmille 
alueille tarkoitettujen tukijärjestelmien 
kohdalla;

Or. en

Tarkistus 89
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa ja esimerkiksi 
sisällyttämällä uuden ryhmän yleiseen 
ryhmäpoikkeusasetukseen syrjäisimmille 
alueille tarkoitettujen tukijärjestelmien 
kohdalla;

Or. en

Tarkistus 90
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

Or. en
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Tarkistus 91
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittämällä tukea sinne, 
missä sitä todella tarvitaan, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

Or. en

Tarkistus 92
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa tunnustamalla 
laajamittaisen tuen merkitys, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

Or. en

Tarkistus 93
Joachim Zeller
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
laajentamalla valtuusasetuksen monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

7. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä olisi paremmin 
saavutettavissa keskittymällä 
tarkastelemaan laajamittaista tukea, 
yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla 
vähämerkityksisen tuen ylärajaa 
500 000 euroon sekä laajentamalla 
valtuusasetuksen monialaisia ryhmiä ja 
ryhmäpoikkeuksia koskevien sääntöjen
soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa;

Or. en

Tarkistus 94
Giommaria Uggias

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että vähämerkityksistä tukea 
koskevan kynnysarvon nostamisen myötä 
– viitaten erityisesti maatalous-, liikenne-
ja kalastusalaan – saaristoalueet ovat yhtä 
kilpailukykyisiä kuin manneralueet; 
tarkoituksena on pienentää unionin 
alueiden kehityseroja ja varmistaa niiden 
tehokas integroituminen 
sisämarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 95
Tamás Deutsch

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. toteaa voimaantulosta, että uudet 
suuntaviivat olisi pitänyt hyväksyä 
viimeistään huhtikuun 2013 alussa, jotta 
jäsenvaltiot olisivat voineet laatia oman 
aluetukikarttansa, saada sille komission 
hyväksynnän ja suunnitella 
1. tammikuuta 2014 alkaen sovellettavia 
uusia tukijärjestelmiä; katsoo, että koska 
on selvää, että uusia alueellisia 
valtiontukia koskevia suuntaviivoja ei 
hyväksytä ennen kesää ja uusi 
ryhmäpoikkeusasetus on luvattu marras–
joulukuuksi 2013, tämänhetkisten 
säännösten voimassaoloa on pidennettävä 
vähintään kuusi kuukautta;

Or. en

Tarkistus 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa uudelleen komissiota 
esittämään yksityiskohtaiset perusteet,
joiden avulla merkittävät ja vähemmän 
merkittävät valtiontukitapaukset voidaan 
erottaa toisistaan;

8. kehottaa uudelleen komissiota 
esittämään yksityiskohtaiset perusteet, 
joiden avulla merkittävät ja vähemmän 
merkittävät valtiontukitapaukset voidaan 
erottaa toisistaan ja selventämään sen 
esittämää määritelmää, joka koskee 
syrjäisimmille alueille myönnettäviä 
valtiontukia, koska suurin osa tuista tai 
tukijärjestelmistä ei vääristä kilpailua 
eikä vaikuta jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan, kuten täsmennetään useissa 
komission päätöksissä, jotka koskevat 
muun muassa syrjäisimpiä alueita (päätös 
C(2012)7442 lopullinen);

Or. en
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Tarkistus 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa uudelleen komissiota 
esittämään yksityiskohtaiset perusteet, 
joiden avulla merkittävät ja vähemmän 
merkittävät valtiontukitapaukset voidaan 
erottaa toisistaan;

8. kehottaa uudelleen komissiota 
antamaan pikaisesti selkeää ohjeistusta 
sen arvioimiseksi, mikä on SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan 
mukaista valtiontukea ja mikä ei, sekä 
esittämään yksityiskohtaiset perusteet, 
joiden avulla merkittävät ja vähemmän 
merkittävät valtiontukitapaukset voidaan 
erottaa toisistaan, kuten
valtiontukiuudistusta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa lausutaan;

Or. en

Tarkistus 98
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä taloudellista 
toimintaa varten hyödynnettyihin 
infrastruktuurihankkeisiin, erityisesti sen 
jälkeen, kun unionin tuomioistuin antoi 
edellä mainitun tuomion yhdistetyissä 
asioissa Mitteldeutsche Flughafen ja 
Flughafen Leipzig/Halle vastaan 
komissio, saattaa johtaa siihen, että 
paikallisille ja alueellisille viranomaisille 
ja/tai niiden julkisille yksiköille aiheutuu 
suurempaa hallinnollista rasitusta;
korostaa, että varainhoitoa koskevilla 
vaativilla säännöillä saatetaan vaarantaa 
näiden hankkeiden täytäntöönpano, 

9. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan 
ohjelmien kehyksessä taloudellista 
toimintaa varten hyödynnettyihin 
infrastruktuurihankkeisiin saattaa johtaa 
siihen, että paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille ja/tai niiden julkisille 
yksiköille aiheutuu suurta hallinnollista 
rasitusta;
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mukaan lukien koheesiopolitiikkaan 
liittyvät vapauttamissäännöt ja 
valtiontukimenettelyyn sisältyvä 
valituskäytäntö;

Or. en

Tarkistus 99
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltaminen 
koheesiopolitiikan ohjelmien kehyksessä 
taloudellista toimintaa varten 
hyödynnettyihin 
infrastruktuurihankkeisiin, erityisesti sen 
jälkeen, kun unionin tuomioistuin antoi 
edellä mainitun tuomion yhdistetyissä 
asioissa Mitteldeutsche Flughafen ja 
Flughafen Leipzig/Halle vastaan komissio,
saattaa johtaa siihen, että paikallisille ja 
alueellisille viranomaisille ja/tai niiden 
julkisille yksiköille aiheutuu suurempaa 
hallinnollista rasitusta; korostaa, että 
varainhoitoa koskevilla vaativilla 
säännöillä saatetaan vaarantaa näiden 
hankkeiden täytäntöönpano, mukaan 
lukien koheesiopolitiikkaan liittyvät 
vapauttamissäännöt ja 
valtiontukimenettelyyn sisältyvä 
valituskäytäntö;

9. katsoo, että kun otetaan huomioon
unionin tuomioistuimen antama tuomio 
yhdistetyissä asioissa Mitteldeutsche 
Flughafen ja Flughafen Leipzig/Halle 
vastaan komissio on tärkeää taata 
valtiontukia koskevien sääntöjen 
asianmukainen soveltaminen 
koheesiopolitiikan ohjelmien kehyksessä 
taloudellista toimintaa varten 
hyödynnettyihin 
infrastruktuurihankkeisiin, jotta 
varmistetaan, että paikallisille ja 
alueellisille viranomaisille ja/tai niiden 
julkisille yksiköille ei aiheudu
hallinnollista lisärasitusta; korostaa, että 
varainhoitoa koskevilla vaativilla 
säännöillä ei pidä vaarantaa näiden 
hankkeiden täytäntöönpanoa, mukaan 
lukien koheesiopolitiikkaan liittyvät 
vapauttamissäännöt ja 
valtiontukimenettelyyn sisältyvä 
valituskäytäntö;

Or. en

Tarkistus 100
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
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10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa uudelleen selventämään 
jäsenvaltioiden ryhmäpoikkeusasetuksien 
mukaisesti myöntämien valtiontukien 
arviointia, koska tästä seuraa erityisiä 
ongelmia pk-yrityksien mutta myös 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
sekä niiden yksikköjen kannalta 
vuosia 2014–2020 koskevan 
koheesiopolitiikan ohjelmasuunnittelun 
kehyksessä;

10. kehottaa uudelleen selventämään –
yksinkertaistetun mutta yhdenmukaisen 
lähestymistavan varmistamiseksi –
jäsenvaltioiden ryhmäpoikkeusasetuksien 
mukaisesti myöntämien valtiontukien 
arviointia, koska tästä seuraa erityisiä 
ongelmia pk-yrityksien mutta myös 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
sekä niiden yksikköjen kannalta 
vuosia 2014–2020 koskevan 
koheesiopolitiikan ohjelmasuunnittelun 
kehyksessä; korostaa, että 
yksinkertaistamista ei pidä toteuttaa 
täytäntöönpanon kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 101
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että koheesiopolitiikan 
mukaiset yleiset ennakkoehdot 
edellyttävät, että komissio soveltaa 
ennakoivampaa lähestymistapaa 
valtiontukitapauksiin, erityisesti, mikäli 
ilmoituksen tekemisestä vapautettujen 
tukien koko ja soveltamisala laajenevat; 
tukee tilintarkastustuomioistuimen 
näkemystä, jonka mukaan komission olisi 
lisättävä tietoisuutta ilmoituksen tekemistä 
koskevasta velvoitteesta, edistettävä 
parhaita käytäntöjä, annettava kohdistettua 
tietoa erityyppisistä ilmoittamistoimista ja 
joko mahdollistettava säännöllisesti ajan 
tasalle saatetun palstan julkaiseminen, 
jossa vastataan usein kysyttyihin 
kysymyksiin komission kilpailualan 

11. korostaa, että kansallisten 
järjestelmien samoin kuin 
koheesiopolitiikan mukaiset yleiset 
ennakkoehdot edellyttävät, että komissio 
soveltaa ennakoivampaa lähestymistapaa 
valtiontukitapauksiin, erityisesti, mikäli 
ilmoituksen tekemisestä vapautettujen 
tukien koko ja soveltamisala laajenevat; 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
ennakkoehtojen kehyksessä rahoitukseen 
liittyvät ylärajat, jotka perustuvat 
tuensaajien säännönmukaiseen 
arviointiin; tukee 
tilintarkastustuomioistuimen näkemystä, 
jonka mukaan komission olisi lisättävä 
tietoisuutta ilmoituksen tekemistä 
koskevasta velvoitteesta, edistettävä 
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verkkosivustolla, tai perustettava 
tukipalvelu, jossa vastataan suuntaviivojen 
tulkintaa koskeviin kysymyksiin;

parhaita käytäntöjä, annettava kohdistettua 
tietoa erityyppisistä ilmoittamistoimista ja 
joko mahdollistettava säännöllisesti ajan 
tasalle saatetun palstan julkaiseminen, 
jossa vastataan usein kysyttyihin 
kysymyksiin komission kilpailualan 
verkkosivustolla, tai perustettava 
tukipalvelu, jossa vastataan suuntaviivojen 
tulkintaa koskeviin kysymyksiin;

Or. en

Tarkistus 102
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että koheesiopolitiikan 
mukaiset yleiset ennakkoehdot 
edellyttävät, että komissio soveltaa 
ennakoivampaa lähestymistapaa 
valtiontukitapauksiin, erityisesti, mikäli 
ilmoituksen tekemisestä vapautettujen 
tukien koko ja soveltamisala laajenevat; 
tukee tilintarkastustuomioistuimen 
näkemystä, jonka mukaan komission olisi 
lisättävä tietoisuutta ilmoituksen tekemistä 
koskevasta velvoitteesta, edistettävä 
parhaita käytäntöjä, annettava kohdistettua 
tietoa erityyppisistä ilmoittamistoimista ja 
joko mahdollistettava säännöllisesti ajan 
tasalle saatetun palstan julkaiseminen, 
jossa vastataan usein kysyttyihin 
kysymyksiin komission kilpailualan 
verkkosivustolla, tai perustettava 
tukipalvelu, jossa vastataan suuntaviivojen 
tulkintaa koskeviin kysymyksiin;

11. korostaa, että koheesiopolitiikan 
mukaiset yleiset ennakkoehdot 
edellyttävät, että komissio soveltaa 
ennakoivampaa lähestymistapaa 
valtiontukitapauksiin, erityisesti, mikäli 
ilmoituksen tekemisestä vapautettujen 
tukien koko ja soveltamisala laajenevat; 
tukee tilintarkastustuomioistuimen 
näkemystä, jonka mukaan komission olisi 
lisättävä tietoisuutta ilmoituksen tekemistä 
koskevasta velvoitteesta, edistettävä 
parhaita käytäntöjä, annettava kohdistettua 
tietoa erityyppisistä ilmoittamistoimista,
mahdollistettava säännöllisesti ajan tasalle 
saatetun palstan julkaiseminen, jossa 
vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin 
komission kilpailualan verkkosivustolla ja 
perustettava tukipalvelu, jossa vastataan 
suuntaviivojen tulkintaa koskeviin 
kysymyksiin;

Or. en

Tarkistus 103
Younous Omarjee
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
parannettava toimien koordinoimista 
komission kanssa niiden toimittaman 
tiedon ja valmistelemien ilmoituksien 
laatuun ja oikea-aikaisuuteen nähden; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
valtiontukia koskevien, koheesiopolitiikan 
mukaisten yleisten ennakkoehtojen 
asianmukainen soveltaminen ja 
takaamaan valtiontukia koskevien
sääntöjen parempi noudattaminen 
kansallisesti;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
parannettava toimien koordinoimista 
komission kanssa niiden toimittaman 
tiedon ja valmistelemien ilmoituksien 
laatuun ja oikea-aikaisuuteen nähden;

Or. en

Tarkistus 104
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
parannettava toimien koordinoimista 
komission kanssa niiden toimittaman 
tiedon ja valmistelemien ilmoituksien 
laatuun ja oikea-aikaisuuteen nähden; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
valtiontukia koskevien, koheesiopolitiikan 
mukaisten yleisten ennakkoehtojen 
asianmukainen soveltaminen ja takaamaan 
valtiontukia koskevien sääntöjen parempi 
noudattaminen kansallisesti;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
parannettava toimien koordinoimista 
komission kanssa niiden toimittaman 
tiedon ja valmistelemien ilmoituksien 
laatuun ja oikea-aikaisuuteen nähden; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
valtiontukia koskevien, koheesiopolitiikan 
mukaisten yleisten ennakkoehtojen 
asianmukainen soveltaminen ja takaamaan 
valtiontukia koskevien sääntöjen parempi 
noudattaminen kansallisesti; tähän liittyen 
olisi harkittava rahoitukseen liittyvien 
ylärajojen käyttöön ottamista;

Or. en
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Tarkistus 105
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
parannettava toimien koordinoimista 
komission kanssa niiden toimittaman 
tiedon ja valmistelemien ilmoituksien 
laatuun ja oikea-aikaisuuteen nähden; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
valtiontukia koskevien, koheesiopolitiikan 
mukaisten yleisten ennakkoehtojen 
asianmukainen soveltaminen ja takaamaan 
valtiontukia koskevien sääntöjen parempi 
noudattaminen kansallisesti;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden ja alueiden 
olisi parannettava toimien koordinoimista 
komission kanssa niiden toimittaman 
tiedon ja valmistelemien ilmoituksien 
laatuun ja oikea-aikaisuuteen nähden; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
valtiontukia koskevien, koheesiopolitiikan 
mukaisten yleisten ennakkoehtojen 
asianmukainen soveltaminen ja takaamaan 
valtiontukia koskevien sääntöjen parempi 
noudattaminen kansallisesti;

Or. en

Tarkistus 106
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kohdistamaan niiden valtiontukia koskeviin 
sääntöihin liittyviä tiedotuskampanjoita 
erityisesti alueellisiin ja paikallisiin 
elimiin, joista monet ovat myöntäneet 
valtiontukia vain satunnaisesti ja joilla on 
tästä syystä rajallista tietämystä niihin 
sovellettavista säännöistä; kehottaa 
komissiota ottamaan tämän huomioon 
sen arvioidessa ennakkoehtoja, joita 
sovelletaan valtiontukiin jäsenvaltioissa;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kohdistamaan niiden valtiontukia koskeviin 
sääntöihin liittyviä tiedotuskampanjoita 
erityisesti alueellisiin ja paikallisiin 
elimiin, joista monet ovat myöntäneet 
valtiontukia vain satunnaisesti ja joilla on 
tästä syystä rajallista tietämystä niihin 
sovellettavista säännöistä;

Or. en

Tarkistus 107
Elisabeth Schroedter
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä 
hiljattain ehdotetut tietyt säännöt – kuten 
vaihtoehtoiset skenaariot, selvä näyttö siitä, 
että tuki on vaikuttanut 
investointipäätökseen, tai ehto, jonka 
mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin 
julkiset viranomaiset ovat tehneet 
päätöksen tuen myöntämisestä – jotka 
komissio haluaisi otettavan käyttöön 
tulevalla kaudella niin kannustimia 
hakeviin yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja 
niiden kansallista tasoa alempana oleviin 
hallinnollisiin rakenteisiin nähden, ovat 
koheesiopolitiikassa ja muissa EU:n ja 
kansallisissa politiikoissa edistetyn, 
yksinkertaistamista ja ”byrokratian 
purkamista” koskevan periaatteen 
vastaisia; muistuttaa, että mainitut säännöt 
saattavat johtaa siihen, että jotkin hankkeet 
suljetaan investointituen ulkopuolelle;

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä 
hiljattain ehdotetut tietyt säännöt – kuten 
vaihtoehtoiset skenaariot, selvä näyttö siitä, 
että tuki on vaikuttanut 
investointipäätökseen, tai ehto, jonka 
mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin 
julkiset viranomaiset ovat tehneet 
päätöksen tuen myöntämisestä – jotka 
komissio haluaisi otettavan käyttöön 
tulevalla kaudella niin kannustimia 
hakeviin yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja 
niiden kansallista tasoa alempana oleviin 
hallinnollisiin rakenteisiin nähden,
parantavat toimenpiteiden valintaa 
koskevaa kapasiteettia ja varainkäytön 
tehokkuutta; toteaa, että mainitut säännöt 
saattavat johtaa siihen, että jotkin hankkeet 
suljetaan investointituen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 108
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä 
hiljattain ehdotetut tietyt säännöt – kuten 
vaihtoehtoiset skenaariot, selvä näyttö siitä, 
että tuki on vaikuttanut 
investointipäätökseen, tai ehto, jonka 

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä 
hiljattain ehdotettujen tiettyjen sääntöjen –
kuten vaihtoehtoiset skenaariot, selvä 
näyttö siitä, että tuki on vaikuttanut 
investointipäätökseen, tai ehto, jonka 
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mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin 
julkiset viranomaiset ovat tehneet 
päätöksen tuen myöntämisestä – jotka
komissio haluaisi otettavan käyttöön 
tulevalla kaudella niin kannustimia 
hakeviin yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja 
niiden kansallista tasoa alempana oleviin 
hallinnollisiin rakenteisiin nähden, ovat 
koheesiopolitiikassa ja muissa EU:n ja 
kansallisissa politiikoissa edistetyn, 
yksinkertaistamista ja ”byrokratian 
purkamista” koskevan periaatteen 
vastaisia; muistuttaa, että mainitut säännöt 
saattavat johtaa siihen, että jotkin hankkeet 
suljetaan investointituen ulkopuolelle;

mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin 
julkiset viranomaiset ovat tehneet 
päätöksen tuen myöntämisestä – joita
komissio haluaisi sovellettavan tulevalla 
kaudella niin kannustimia hakeviin 
yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja niiden 
kansallista tasoa alempana oleviin 
hallinnollisiin rakenteisiin nähden, olisi 
oltava sidoksissa koheesiopolitiikassa ja 
muissa EU:n ja kansallisissa politiikoissa 
edistettyyn, yksinkertaistamista ja 
”byrokratian purkamista” koskevaan 
periaatteeseen; muistuttaa, että mainitut 
säännöt saattavat johtaa siihen, että jotkin 
hankkeet suljetaan investointituen 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 109
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä 
hiljattain ehdotetut tietyt säännöt – kuten 
vaihtoehtoiset skenaariot, selvä näyttö siitä, 
että tuki on vaikuttanut 
investointipäätökseen, tai ehto, jonka 
mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin 
julkiset viranomaiset ovat tehneet 
päätöksen tuen myöntämisestä – jotka 
komissio haluaisi otettavan käyttöön 
tulevalla kaudella niin kannustimia 
hakeviin yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja 
niiden kansallista tasoa alempana oleviin 
hallinnollisiin rakenteisiin nähden, ovat 
koheesiopolitiikassa ja muissa EU:n ja 
kansallisissa politiikoissa edistetyn, 
yksinkertaistamista ja ”byrokratian 
purkamista” koskevan periaatteen 

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 
annettujen alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä 
hiljattain ehdotetut tietyt säännöt – kuten 
vaihtoehtoiset skenaariot, selvä näyttö siitä, 
että tuki on vaikuttanut 
investointipäätökseen, tai ehto, jonka 
mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin 
julkiset viranomaiset ovat tehneet 
päätöksen tuen myöntämisestä – jotka 
komissio haluaisi otettavan käyttöön 
tulevalla kaudella niin kannustimia 
hakeviin yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja 
niiden kansallista tasoa alempana oleviin 
hallinnollisiin rakenteisiin nähden, ovat 
koheesiopolitiikassa ja muissa EU:n ja 
kansallisissa politiikoissa edistetyn, 
yksinkertaistamista ja ”byrokratian 
purkamista” koskevan periaatteen 
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vastaisia; muistuttaa, että mainitut säännöt 
saattavat johtaa siihen, että jotkin hankkeet 
suljetaan investointituen ulkopuolelle;

vastaisia; muistuttaa, että mainitut säännöt 
saattavat johtaa siihen, että jotkin hankkeet 
suljetaan investointituen ulkopuolelle tai 
ettei koskaan saada tilaisuutta aloittaa 
niitä;

Or. en

Tarkistus 110
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että myöntämällä 
valtiontukia alueellisen 
valtiontukijärjestelmän mukaisesti olisi 
todella edistettävä alueellista kehitystä; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
avoimuutta koskevien velvoitteiden 
kaltaiset hallinnolliset ja oikeudelliset 
rajoitukset pidetään mahdollisimman 
kohtuullisina, jotta hallinnollinen rasitus 
olisi mahdollisimman vähäinen eikä 
yrityksiä pakotettaisi julkaisemaan 
mahdollisesti haitallista tietoa;

Or. en

Tarkistus 111
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa alueellisia ja alakohtaisia 
valtiontukia koskevien sääntöjen 
merkitystä, jotta houkutellaan suoria 
ulkomaisia investointeja EU:hun ja sen 
alueille ja jotta varmistetaan niiden 

15. korostaa alueellisia ja alakohtaisia 
valtiontukia koskevien sääntöjen 
merkitystä, jotta houkutellaan suoria 
ulkomaisia investointeja EU:hun ja sen 
alueille ja jotta varmistetaan niiden 
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maailmanlaajuinen kilpailukyky; maailmanlaajuinen kilpailukyky auttaen 
siten saavuttamaan taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden;

Or. en

Tarkistus 112
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa alueellisia ja alakohtaisia 
valtiontukia koskevien sääntöjen 
merkitystä, jotta houkutellaan suoria 
ulkomaisia investointeja EU:hun ja sen 
alueille ja jotta varmistetaan niiden 
maailmanlaajuinen kilpailukyky;

15. korostaa alueellisia ja alakohtaisia 
valtiontukia koskevien selvien ja 
yksinkertaisten sääntöjen merkitystä, jotta 
houkutellaan suoria ulkomaisia 
investointeja EU:hun ja sen alueille ja jotta 
varmistetaan niiden maailmanlaajuinen 
kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 113
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa alueellisia ja alakohtaisia 
valtiontukia koskevien sääntöjen 
merkitystä, jotta houkutellaan suoria 
ulkomaisia investointeja EU:hun ja sen 
alueille ja jotta varmistetaan niiden 
maailmanlaajuinen kilpailukyky;

15. korostaa alueellisia samoin kuin
alakohtaisia valtiontukia koskevien 
sääntöjen merkitystä, jotta houkutellaan 
suoria ulkomaisia investointeja EU:hun ja 
sen alueille ja jotta varmistetaan niiden 
maailmanlaajuinen kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 114
Francesca Barracciu
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Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota hyväksymään 
toimenpiteitä – viitaten erityisesti saarille 
annettavaa vähämerkityksistä tukea 
koskevan kynnysarvon nostamiseen –
jotka liittyvät erityisesti maatalous-, 
liikenne- ja kalastusalaan ja joiden myötä 
saaristoalueet ovat yhtä kilpailukykyisiä 
kuin manneralueet; tarkoituksena on 
pienentää unionin alueiden kehityseroja 
ja varmistaa niiden tehokas 
integroituminen sisämarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 115
Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa valtiontukitoimien 
merkitystä alueilla, jotka kärsivät 
pysyvistä haitoista ja joiden väestötiheys 
on alhainen, ja katsoo siten, että 
mahdollisuus valtiontukeen on sallittava 
edelleen tapauksissa, joissa se on sekä 
tarpeen että asianmukaista, jotta 
torjutaan väestökatoa, luodaan 
työpaikkoja ja edistetään talouden kasvua 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 116
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä 
omaksuma rooli; katsoo, että suurien 
yrityksien olemassaolo on usein 
keskeisessä asemassa pk-yrityksien 
kannalta, jotka hyötyvät suurien yrityksien 
johtamista yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että 
tällainen päätös saattaa johtaa 
työpaikkojen menettämiseen ja 
taloudellisen toiminnan vähentymiseen 
alueilla sekä yrityksien siirtymiseen 
muille alueille sekä EU:n sisällä että sen 
ulkopuolella;

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla on 
tarkastelemisen arvoinen kysymys, kun 
otetaan huomioon kannustinvaikutuksen 
puuttuminen suurien yrityksien
tapauksessa, mistä on saatu näyttöä;
muistuttaa kuitenkin, että suurien 
yrityksien olemassaolo on usein 
keskeisessä asemassa pk-yrityksien 
kannalta, jotka hyötyvät suurien yrityksien 
johtamista yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista;

Or. en

Tarkistus 117
Michael Theurer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
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tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; toteaa, että pk-yrityksiä 
rakenteeltaan muistuttavat yritykset, 
kuten perheyritykset, eivät välttämättä 
vastaa Euroopan komission esittämää pk-
yrityksien määritelmää, mutta ne joutuvat 
vastaamaan samoihin haasteisiin, minkä 
vuoksi niitä ei pitäisi sulkea alueellisen 
valtiontuen ulkopuolelle; katsoo, että 
suurien yrityksien olemassaolo on usein 
keskeisessä asemassa pk-yrityksien 
kannalta, jotka hyötyvät suurien yrityksien 
johtamista yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 118
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
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yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella; painottaa 
tästä syystä, että suuria yrityksiä ei pidä 
sulkea valtiontukia koskevien sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle edellä 
mainituilla ”c-alueilla”, erityisesti niitä 
yrityksiä, joilla on merkitystä alueen 
innovaatiopotentiaalin kannalta;

Or. en

Tarkistus 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; muistuttaa, että 
komissio on myöntänyt suurien yrityksien 
investointien aiheuttaneen 
kerrannaisvaikutuksia ja edistäneen 
pääsyä maailmanmarkkinoille; korostaa, 
että tällainen päätös saattaa johtaa 
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sisällä että sen ulkopuolella; työpaikkojen menettämiseen ja 
taloudellisen toiminnan vähentymiseen 
alueilla sekä yrityksien siirtymiseen muille 
alueille sekä EU:n sisällä että sen 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 120
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin ratkaisemisen 
yhteydessä omaksuma rooli; katsoo, että 
suurien yrityksien olemassaolo on usein 
keskeisessä asemassa pk-yrityksien 
kannalta, jotka hyötyvät suurien yrityksien 
johtamista yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla, alueellisen 
kilpailukyvyn ja ulkomaisten sijoituksien 
houkuttelemiseen liittyvän kyvyn 
heikentymiseen sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

Or. en
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Tarkistus 121
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

16. katsoo, että suurien yhtiöiden
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 122
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 

16. katsoo, että suurien yrityksien 
sulkeminen valtiontukia koskevien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kattamilla aloilla ei ole 
perusteltua, kun otetaan huomioon suurien 
yrityksien merkitys työllisyyden kannalta, 
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niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella;

niiden pk-yrityksien kanssa luomat 
tarjontaketjut, yhteinen osallistuminen 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
taloudellisen kriisin yhteydessä omaksuma 
rooli; katsoo, että suurien yrityksien 
olemassaolo on usein keskeisessä asemassa 
pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät 
suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden 
alihankintatoimista; korostaa, että tällainen 
päätös saattaa johtaa työpaikkojen 
menettämiseen ja taloudellisen toiminnan 
vähentymiseen alueilla sekä yrityksien 
siirtymiseen muille alueille sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella; katsoo näin 
ollen, että näille yrityksille on edelleen 
voitava myöntää valtiontukea;

Or. en

Tarkistus 123
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. muistuttaa, että säännöstä ja suuria 
yrityksiä koskevaa määritelmää ei pitäisi 
soveltaa syrjäisimmillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 124
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että ei tarvita lisänäyttöä 
EU:n syrjäisimpien alueiden 
rakenteellisista ongelmista, koska ne 
johtuvat näiden alueiden pysyvistä 
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haitoista, jotka tunnustetaan myös EU:n 
primaarilainsäädännössä; katsoo, että 
tarve arvioida säännöllisesti valtiontuen 
soveltuvuutta kaikkein syrjäisimmillä 
alueilla asettaisi kyseenalaisiksi 
turvallisuuden ja ennustettavuuden, joita 
tarvitaan, jotta sijoittajat ja yritykset 
pyrkivät näiden haavoittuvassa asemassa 
olevien alueiden markkinoille; 
muistuttaa, että syrjäisimpiin alueisiin 
sovelletaan tähän perustuen erityistä 
valtiontukijärjestelmää SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 125
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. esittää, että alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen kehyksessä pk-
yrityksiin ”c-alueilla” sovellettavia 
määräyksiä olisi myös sovellettava 
markkina-arvoltaan keskisuuriin 
yrityksiin (joissa työskentelee enintään 
3 000 työntekijää) Euroopan 
investointipankin EIP:n määritelmän 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 126
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. kehottaa komissiota esittämään 
alueellista valtiontukea koskevissa 
suuntaviivoissa vuosiksi 2014–2020 
selvästi uudelleen periaatteet, joiden 
mukaan SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille 
kaikkein syrjäisimmille alueille myönnetyt 
valtiontuet eivät alene eivätkä ole 
ajallisesti rajoitettuja; kehottaa 
tarkistamaan valtiontukia koskevaa 
määritelmää, jossa otetaan huomioon 
EU:n syrjäisimpien alueiden 
taloudellinen ja rakenteellinen 
erityistilanne;

Or. en

Tarkistus 127
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään yrityksen tai sen toimialan 
koon perusteella, tukikelpoisuus olisi 
määriteltävä niiden työpaikkojen määrän, 
joita olisi mahdollista luoda kannustimen 
avulla, näiden työpaikkojen laadun tai 
hankkeen kestävyyden perusteella; 
korostaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti päätöksien, joilla määritetään, 
minkä erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

17. katsoo, että sen sijaan, että yrityksien 
valtiontukeen liittyviä kannustimia koskeva 
tukikelpoisuus määritellään yrityksen tai 
sen toimialan koon perusteella, 
tukikelpoisuus olisi määriteltävä niiden 
työpaikkojen määrän, joita olisi 
mahdollista luoda ja pelastaa kannustimen 
avulla, näiden työpaikkojen laadun ja
hankkeen kestävyyden perusteella; 
suosittelee lisäksi, että komission olisi 
tarkistettava suojalauseketta, jossa 
edellytetään, että suuret yritykset 
säilyttävät investoinnit ja työpaikat 
alueella, jolla tukea on annettu, 10 vuotta 
tai pk-yrityksien tapauksessa viisi vuotta, 
jotta poistetaan yrityksien siirtymistä 
koskeva riski ja taataan, että työpaikkoja 
edistävät ja kasvua luovat tuotannolliset 
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investoinnit perustuvat myönnettyyn 
valtiontukeen; katsoo, että yritys olisi 
velvoitettava maksamaan myönnetty tuki 
takaisin, mikäli toiminnan siirto tapahtuu 
varhaisessa vaiheessa; korostaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
päätöksien, joilla määritetään, minkä 
erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan unionin 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 128
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien 
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään yrityksen tai sen toimialan 
koon perusteella, tukikelpoisuus olisi 
määriteltävä niiden työpaikkojen määrän, 
joita olisi mahdollista luoda kannustimen 
avulla, näiden työpaikkojen laadun tai 
hankkeen kestävyyden perusteella; 
korostaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti päätöksien, joilla määritetään, 
minkä erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien 
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään ainoastaan yrityksen tai sen 
toimialan koon perusteella, tukikelpoisuus 
olisi määriteltävä myös niiden 
työpaikkojen määrän, joita olisi 
mahdollista luoda kannustimen avulla, 
näiden työpaikkojen laadun ja kestävyyden 
tai koko hankkeen kestävyyden perusteella, 
mukaan lukien pitkän aikavälin 
vaikutukset kyseisen alueen kehityksen 
kannalta; korostaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
päätöksien, joilla määritetään, minkä 
erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

Or. en



PE510.599v01-00 76/82 AM\934687FI.doc

FI

Tarkistus 129
Younous Omarjee

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien 
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään yrityksen tai sen toimialan 
koon perusteella, tukikelpoisuus olisi 
määriteltävä niiden työpaikkojen määrän, 
joita olisi mahdollista luoda kannustimen 
avulla, näiden työpaikkojen laadun tai 
hankkeen kestävyyden perusteella; 
korostaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti päätöksien, joilla määritetään, 
minkä erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien 
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään yrityksen tai sen toimialan 
koon perusteella, tukikelpoisuus olisi 
määriteltävä niiden työpaikkojen määrän, 
joita olisi mahdollista luoda kannustimen 
avulla, näiden työpaikkojen laadun, 
hankkeen kestävyyden ja sen perusteella, 
miten hankkeella edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; korostaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
päätöksien, joilla määritetään, minkä 
erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

Or. en

Tarkistus 130
Wojciech Michał Olejniczak

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien 
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään yrityksen tai sen toimialan 
koon perusteella, tukikelpoisuus olisi 
määriteltävä niiden työpaikkojen määrän, 
joita olisi mahdollista luoda kannustimen 

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien 
yrityksien valtiontukeen liittyviä 
kannustimia koskeva tukikelpoisuus 
määritellään yrityksen tai sen toimialan 
koon perusteella, tukikelpoisuus olisi 
määriteltävä niiden työpaikkojen 
luotettavasti arvioidun määrän, joita olisi 
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avulla, näiden työpaikkojen laadun tai 
hankkeen kestävyyden perusteella; 
korostaa, että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti päätöksien, joilla määritetään, 
minkä erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

mahdollista luoda kannustimen avulla, 
näiden työpaikkojen laadun tai hankkeen 
kestävyyden perusteella; korostaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
päätöksien, joilla määritetään, minkä 
erityisten hankkeiden avulla 
todennäköisimmin saavutetaan EU:n 
politiikkojen tavoitteet, olisi kuuluttava 
jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja 
paikallisten hallintojen toimialaan;

Or. en

Tarkistus 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että alueellista 
valtiontukea on muokattava sen 
varmistamiseksi, että se ei kannusta 
yrityksiä muuttamaan tai siirtämään 
tuotantoaan, tai osallistumaan 
”tukikilpailuihin”, jotka johtuvat tukeen 
liittyvistä, sisämarkkinoita hajauttavista 
merkittävistä eroista toisiinsa rajoittuvilla 
naapurialueilla; korostaa, että tällaiset 
kielteiset ulkoiset tekijät saattavat 
vaikuttaa alueisiin, joilla on yhteinen 
maa- tai meriraja, sekä lähialueisiin;

Or. en

Tarkistus 132
Joachim Zeller

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
yrityksien edellytetään säilyttävän 
10 vuotta investoinnit ja työpaikat 
alueella, jolla tukea on annettu, jotta 
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estetään yrityksien siirtyminen 
korkeamman tukitason alueille;

Or. en

Tarkistus 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että on tärkeää ylläpitää 
tuen enimmäismäärää kaudelta 2007–
2013 kaikkein syrjäisimpien alueiden 
kohdalla; korostaa, että 
ilmoitusmenettelyjä olisi 
yksinkertaistettava ja että 
ilmoitusvelvoitteesta vapauttamista 
koskevaa ylärajaa olisi korotettava 
syrjäisimpien alueiden tuensaajien 
kohdalla;

Or. en

Tarkistus 134
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota laajentamaan 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset) määritelmälle tällä hetkellä 
asetettuja rajoja; pyytää näin ollen 
komissiota luomaan unionin pk-yritysten 
kehityksen edistämiseksi pk-yrityksen ja 
suuryrityksen väliin sijoittuvan uuden 
mediaaniyrityksien (henkilökunnan 
lukumäärä 250–750 työntekijää ja 
liikevaihto alle 200 miljoonaa euroa) 
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luokan, jollaisen se on jo hyväksynyt 
elintarviketeollisuutta varten; katsoo, että 
komission olisi myös aloitettava 
tarkastelu, joka koskee niistä pienistä ja 
keskisuurista kasvuyrityksistä peräisin 
olevien keskikokoisten yritysten huomioon 
ottamista, joiden henkilökuntaan kuuluu 
250–5 000 työntekijää, ja että 
mediaaniyrityksillä ja keskikokoisilla 
yrityksillä on oikeus mukautettuun 
tukitasoon, joka on suuryritysten 
tukitasoa suurempi ja pk-yritysten 
tukitasoa pienempi;

Or. en

Tarkistus 135
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota laajentamaan 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset) määritelmälle tällä hetkellä 
asetettuja rajoja; pyytää näin ollen 
komissiota luomaan unionin pk-yritysten 
kehityksen edistämiseksi pk-yrityksen ja 
suuryrityksen väliin sijoittuvan uuden 
mediaaniyrityksien (henkilökunnan 
lukumäärä 250–750 työntekijää ja 
liikevaihto alle 200 miljoonaa euroa) 
luokan, jollaisen se on jo hyväksynyt 
elintarviketeollisuutta varten;

Or. en

Tarkistus 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. painottaa, että on tärkeää laajentaa 
toiminnan siirtämistä koskevan kiellon 
soveltamisalaa yrityksiin, joille on 
myönnetty valtiontukea;

Or. en

Tarkistus 137
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. muistuttaa Euroopan unionissa ja 
sen ulkopuolella väijyvistä toimintojen 
siirtoon liittyvistä riskeistä, jotka 
kohdistuvat alueisiin siitä syystä, että 
suuryritysten tuet on kielletty, ja että 
suuryritykset voisivat itse asiassa päättää 
siirtyä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvilta alueilta SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
soveltamisalaan kuuluville alueille tai 
muihin kuin Euroopan unioniin 
jäsenvaltioihin, jos tukitasoa ja -astetta 
alennettaisiin;

Or. en

Tarkistus 138
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
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komission esittämään 
suojalausekkeeseen, jossa edellytetään, 
että suuret yritykset säilyttävät 
investoinnit ja työpaikat alueella, jolla 
tukea on annettu, viisi vuotta tai pk-
yrityksien tapauksessa kolme vuotta;

Or. en

Tarkistus 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. kehottaa noudattamaan 
asianmukaista menettelyä vuoristo- ja 
raja-alueisiin nähden, jotta 
yksinkertaistetaan rajat ylittäville 
hankkeille myönnettävää valtiontukea 
koskevia sääntöjä ja kavennetaan kahden 
raja-alueen välisen tukitason eroa;

Or. en

Tarkistus 140
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
17 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 d. kehottaa sisällyttämään lausekkeen, 
jonka mukaan tuet tulee maksaa 
kokonaisuudessaan takaisin voimassa 
olevan rakennerahastoja koskevan 
yleisasetuksen 57 artiklan mallin 
mukaisesti; takaisinmaksuvelvoite olisi 
voimassa viisi vuotta tuen myöntämisen 
jälkeen, silloin kun yhteisrahoitusta 
saavan toimen luonne tai 
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täytäntöönpanon edellytykset ovat 
muuttuneet tai toimenpide hyödyttää 
aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista 
yhteisöä tai on tapahtunut muutos, joka 
johtuu infrastruktuurin omistussuhteissa 
tapahtuneista muutoksista tai 
tuotantotoiminnan lopettamisesta; katsoo, 
että jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, ettei yrityksille, joilta tukea 
peritään tai on peritty takaisin 
tuotantotoiminnan siirtämisen vuoksi 
jäsenvaltion sisällä tai toiseen 
jäsenvaltioon, myönnetä 
rakennerahastoista rahoitusosuutta;

Or. en


