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Tarkistus 1
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisen 
valuuttarahaston lokakuussa 2012 
julkaiseman maailmantalouden 
kehitysraportin (World Economic 
Outlook);

Or. it

Tarkistus 2
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kriisin ajoittuminen 
ja ankaruus on vaihdellut suuressa määrin 
EU:n alueilla, korostanut ennalta 
vaikuttaneita rakenteellisia heikkouksia ja 
aiheuttanut BKT:n huomattavan 
alentumisen, ennätysmäisen 
työttömyysasteen ja heikentänyt yritysten 
toimintaympäristöä sekä vähentänyt 
kuluttajien luottamusta talouteen;

B. ottaa huomioon, että kriisin ajoittuminen 
ja ankaruus on vaihdellut suuressa määrin 
EU:n alueilla, korostanut ennalta 
vaikuttaneita rakenteellisia heikkouksia ja 
aiheuttanut BKT:n huomattavan 
alentumisen, ennätysmäisen 
työttömyysasteen, kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien sosiaaliluokkien 
tilanteen merkittävä heikkeneminen, ja 
heikentänyt yritysten toimintaympäristöä 
sekä vähentänyt kuluttajien luottamusta 
talouteen;

Or. fr

Tarkistus 3
Patrice Tirolien
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vakaussopimus ei 
ole osoittanut pystyvänsä vastamaan kriisin 
aiheuttamiin haasteisiin ja että 
kasvusopimusta pidetään tehokkaimpana 
ratkaisuna, koska nykyään ollaan 
yksimielisiä siitä, että finanssipoliittinen 
säästöohjelma ja talousarvion leikkaukset 
ilman investointeja eivät pysty elvyttämään 
taloutta eivätkä luomaan suotuisia 
olosuhteita talouskasvulle ja työpaikkojen 
luomiselle;

D. ottaa huomioon, että vakaussopimus ei 
ole osoittanut pystyvänsä vastamaan kriisin 
aiheuttamiin haasteisiin ja että 
merkittävien Euroopan laajuisten 
investointien tekemisen mahdollistavaa
kasvusopimusta pidetään tehokkaimpana 
ratkaisuna, koska nykyään ollaan 
yksimielisiä siitä, että finanssipoliittinen 
säästöohjelma ja talousarvion leikkaukset 
ilman investointeja eivät pysty elvyttämään 
taloutta eivätkä luomaan suotuisia 
olosuhteita talouskasvulle ja työpaikkojen 
luomiselle;

Or. fr

Tarkistus 4
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että valtioiden 
velkakriisin aiheuttama EU:n laajuinen 
talousromahdus on johtanut säästötoimien 
yleistymiseen; ottaa huomioon, että 
säästötoimien vaikutus paikalliseen 
julkiseen talouteen on ollut tuhoisaa, koska 
se on johtanut useiden budjettikohtien 
määrärahojen leikkaamiseen tai 
vähentämiseen, mikä on vakavasti 
vaarantanut kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten rahoitus-
/yhteisrahoitusvalmiudet tuottaviin 
investointeihin;

G. ottaa huomioon, että valtioiden 
velkakriisin aiheuttama EU:n laajuinen 
julkisen talouden romahdus on johtanut 
säästötoimien yleistymiseen; ottaa 
huomioon, että säästötoimien vaikutus 
paikalliseen julkiseen talouteen on ollut
tuhoisaa, koska se on johtanut useiden 
budjettikohtien määrärahojen 
leikkaamiseen tai vähentämiseen, mikä on 
vakavasti vaarantanut kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitus-/yhteisrahoitusvalmiudet 
tuottaviin investointeihin;

Or. fr
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Tarkistus 5
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että merkittävillä 
aloilla ja sektoreilla toteutetut 
talousarvion huomattavat leikkaukset 
muodostavat tällä hetkellä yhden 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
suurimmista ongelmista;

Or. ro

Tarkistus 6
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:ssa 
investointeja on käytetty joustovarana 
kahdessa kolmesta jäsenvaltiosta, mikä 
osaksi on liittynyt kriisin torjuntaan vuonna 
2009; ottaa huomioon, että investoinnit 
ovat vähentyneet yli 10 prosentilla 
kahdeksassa jäsenvaltiossa, Kreikka, 
Portugali, Espanja, Italia ja Irlanti 
mukaan lukien; ottaa huomioon, että 
vuonna 2010 alkanut investointien 
vähentyminen (keskushallinnon 
investointiavustukset laskivat 
8,7 prosenttia) jatkuu ja näyttää joutuvan 
uuteen negatiiviseen kierteeseen;

J. ottaa huomioon, että EU:ssa 
investointeja on käytetty joustovarana 
kahdessa kolmesta jäsenvaltiosta, mikä 
osaksi on liittynyt kriisin torjuntaan vuonna 
2009; ottaa huomioon, että suorat
investoinnit vähentyivät vuodesta 2010 
vuoteen 2011 17 jäsenvaltiossa, joista 
kymmenessä (Itävalta, Latvia, Tšekki, 
Slovakia, Bulgaria, Portugali, Kreikka, 
Unkari ja Espanja) vähennys oli yli 
10 prosenttia vuonna 2011; ottaa 
huomioon, että vuonna 2010 alkanut 
investointien vähentyminen 
(keskushallinnon investointiavustukset 
laskivat 8,7 prosenttia) jatkuu ja näyttää 
joutuvan uuteen negatiiviseen kierteeseen;

Or. en
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Tarkistus 7
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että alue- ja 
paikallishallinnon velkaantumisaste on 
paljon alhaisempi kuin kansallisten 
toimijoiden;

Or. en

Tarkistus 8
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että EU:n 
rakennerahastojen 
hyödyntämismekanismi tarkoittaa sitä, 
että komissio voi ainoastaan korvata 
välimaksuja jäsenvaltioissa jo toteutuneita 
menoja koskevien ilmoitusten 
tapauksessa;

Or. it

Tarkistus 9
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. ottaa huomioon, että 27 jäsenvaltion 
Euroopan unionissa rakennerahastoja 
varten varatun ja rahoituskaudelle 2007–
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2013 osoitetun kansallisen julkisen 
yhteisrahoituksen määrä on noin 
132 miljardia euroa ja että kyseisen 
summan ehdoton edellytys on näiden 
rakennerahastojen säännönmukainen 
hyödyntäminen ja investointien laadun 
takaaminen, mikä lisää määräysvaltaa ja 
vastuuta EU:n rakennerahastojen 
käytössä;

Or. it

Tarkistus 10
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen joustamaton 
soveltaminen saattaa vaarantaa 
koheesiopolitiikkaan sisältyvien ohjelmien 
yhteisrahoituksen;

N. ottaa huomioon, että joustamaton 
soveltaminen saattaa vaarantaa 
koheesiopolitiikkaan sisältyvien ohjelmien 
julkisen kansallisen yhteisrahoituksen ja 
vähentää siten koheesiopolitiikan osuutta 
kilpailukyvyn parantamisessa ja nykyisen 
kriisin voittamisessa;

Or. it

Tarkistus 11
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee syvästi huolestuneena merkille 
selvästi havaittavissa olevan alueellisen 
epätasa-arvon lisääntymisen Euroopan 
unionissa: suhteellisen köyhät alueet 
uusissa jäsenvaltioissa ja Etelä-Euroopassa 
ja rikkaat alueet Keski- ja Pohjois-

1. panee syvästi huolestuneena merkille 
selvästi havaittavissa olevan alueellisen 
epätasa-arvon lisääntymisen Euroopan 
unionissa – suhteellisen köyhät alueet 
uusissa jäsenvaltioissa ja Etelä-Euroopassa 
ja rikkaat alueet Keski- ja Pohjois-
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Euroopassa; Euroopassa – sekä epätasa-arvon 
lisääntymisen jäsenvaltioiden ja alueiden 
sisällä;

Or. en

Tarkistus 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee syvästi huolestuneena merkille 
selvästi havaittavissa olevan alueellisen 
epätasa-arvon lisääntymisen Euroopan 
unionissa: suhteellisen köyhät alueet
uusissa jäsenvaltioissa ja Etelä-Euroopassa 
ja rikkaat alueet Keski- ja Pohjois-
Euroopassa;

1. panee syvästi huolestuneena merkille 
selvästi havaittavissa olevan alueellisen 
epätasa-arvon lisääntymisen Euroopan 
unionissa: suhteellisen köyhiä alueita 
paljon uusissa jäsenvaltioissa ja Etelä-
Euroopassa ja enemmistö rikkaista 
alueista Keski- ja Pohjois-Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 13
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että koheesiopolitiikka, joka 
muodostaa Euroopan unionin 
lähentymisen ja kestävän kehityksen 
tärkeimmän investointivälineen, on yksi 
tärkeimmistä keinoista, joiden avulla 
Euroopan unioni auttaa alueitaan;

Or. ro
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Tarkistus 14
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen ja pk-yritysten 
tukemisen kaltaisille aloille;

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen, ekoinnovoinnin, 
uusiutuvien energiamuotojen edistämisen
ja pk-yritysten tukemisen kaltaisille aloille;

Or. en

Tarkistus 15
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä yhteisön
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
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liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen ja pk-yritysten 
tukemisen kaltaisille aloille;

liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen ja pk-yritysten 
tukemisen kaltaisille aloille;

Or. fr

Tarkistus 16
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen ja pk-yritysten 
tukemisen kaltaisille aloille;

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa, 
epätasapainon vähentämisessä ja EU:n ja 
sen alueiden saattamisessa kestävälle 
kasvu-uralle; korostaa näin ollen riittävien 
talousarviomäärärahojen varmistamisen 
merkitystä rakenne- ja investointirahastoja 
koskevissa monivuotiseen 
rahoituskehykseen liittyvissä
neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen ja pk-yritysten 
tukemisen kaltaisille aloille;

Or. ro

Tarkistus 17
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, 
kestävän kehityksen ja pk-yritysten 
tukemisen kaltaisille aloille;

2. muistuttaa koheesiopolitiikan 
merkityksestä tärkeimpänä 
investointivälineenä ja koheesiopolitiikan 
keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan 
tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, koulutuksen, 
olemassa olevaan innovointiin sovelletun 
lähestymistavan, kestävän kehityksen ja 
pk-yritysten tukemisen kaltaisille 
käytännön aloille, jotta voidaan välttää 
rajallisten rahoitusvarojen tuhlaus;

Or. bg

Tarkistus 18
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että koheesiopolitiikalla on 
torjuttu kriisiä ja että sen ohjelmia ja 
rahoitusvälineitä on mukautettu, mikä on 
mahdollistanut suuremman joustavuuden ja 
edistänyt ratkaisevan tärkeällä tavalla 
niiden alojen kehittämistä, joilla 
investoinnit ovat tärkeitä talouden 
uudistamisen ja kilpailukyvyn 
parantamisen välineitä;

3. korostaa, että koheesiopolitiikalla on 
torjuttu kriisiä ja että sen ohjelmia ja 
rahoitusvälineitä on mukautettu, mikä on 
mahdollistanut suuremman joustavuuden ja 
edistänyt ratkaisevan tärkeällä tavalla 
niiden alojen kehittämistä, joilla 
investoinnit ovat tärkeitä talouden 
uudistamisen ja kilpailukyvyn 
parantamisen sekä maantieteellisistä 
haitoista aiheutuvien eroavaisuuksien 
vähentämisen välineitä;

Or. en
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Tarkistus 19
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että koheesiopolitiikalla on 
torjuttu kriisiä ja että sen ohjelmia ja 
rahoitusvälineitä on mukautettu, mikä on 
mahdollistanut suuremman joustavuuden ja 
edistänyt ratkaisevan tärkeällä tavalla 
niiden alojen kehittämistä, joilla 
investoinnit ovat tärkeitä talouden 
uudistamisen ja kilpailukyvyn 
parantamisen välineitä;

3. korostaa, että koheesiopolitiikalla on 
torjuttu kriisiä ja että sen ohjelmia ja 
rahoitusvälineitä on mukautettu, mikä on 
mahdollistanut suuremman joustavuuden ja 
edistänyt ratkaisevan tärkeällä tavalla 
niiden alojen kehittämistä, joilla 
investoinnit ovat tärkeitä talouden 
uudistamisen ja kilpailukyvyn 
parantamisen välineitä; toteaa, että 
koheesiopolitiikan välineet voivat toimia 
aloilla, joilla kansalliset viranomaiset 
eivät selviydy;

Or. ro

Tarkistus 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. huomauttaa, että erityispiirteitä 
omaaviin alueisiin, kuten Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettuihin 
syrjäisimpiin alueisiin, ja 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin, on Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklan nojalla edelleen kiinnitettävä 
erityistä huomiota taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
mukaisesti; 

Or. pt

Tarkistus 21
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten roolin merkitystä 
talousarvion tasapainon palauttamisen 
yhteydessä, koska edellä mainitut pitävät 
yllä julkisia investointeja, yhteisrahoittavat 
uusia hankkeita ja varmistavat 
vipuvaikutuksen erityisesti aikoina, jolloin 
yksityiset investoinnit ovat vähäisiä; 
korostaa, että taantuman ja heikon kasvun 
aikana rahoitus- ja yhteisrahoituskyky ja 
kyky sitoutua investointeihin ovat 
ratkaisevan tärkeitä kasvumahdollisuuksien 
ylläpitämisen kannalta;

4. korostaa useiden alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten roolin 
merkitystä talousarvion tasapainon 
palauttamisen yhteydessä, koska edellä 
mainitut pitävät yllä julkisia investointeja, 
yhteisrahoittavat uusia hankkeita ja 
varmistavat vipuvaikutuksen erityisesti 
aikoina, jolloin yksityiset investoinnit ovat 
vähäisiä; korostaa, että taantuman ja 
heikon kasvun aikana kestävät julkiset 
hankinnat, rahoitus- ja yhteisrahoituskyky 
ja kyky sitoutua investointeihin ovat 
ratkaisevan tärkeitä kasvumahdollisuuksien 
ylläpitämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja koskevien säännösten 
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osalta, että arvonlisäveron tukikelpoisuus, 
riittävä EU:n yhteisrahoitus sekä 
ensimmäisen ennakkomaksun määrän 
nostaminen vähintään 2,5 prosenttiin 
komission alkuperäiseen ehdotukseen 
verrattuna vaikuttaisi tulevaisuudessa 
merkittävästi alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten kykyyn investoida 
alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen 
sekä selviytyä budjettirajoituksista;

Or. en

Tarkistus 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ilmaisee huolensa siitä, että vuosina 
2011 ja 2012 harjoitettu säästötoimien 
jatkaminen ja tiukka talouskuri ovat 
lisänneet paineita leikata julkisia 
talousarvioita, mikä vaarantaa 
mahdollisuudet edistää paikallisilla 
toimilla Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista;

5. ilmaisee huolensa siitä, että vuosina 
2011 ja 2012 harjoitettu säästötoimien 
jatkaminen ja tiukka talouskuri ovat 
lisänneet paineita leikata julkisia 
talousarvioita, mikä mahdollisesti haittaa 
paikallisyhteisöjen elämänlaatuun 
liittyvien tavoitteiden sekä tavoitteen, 
jonka mukaan paikallisilla toimilla on 
edistettävä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista, toteutumista; 

Or. ro

Tarkistus 24
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että talous- ja rahoituskriisin 
muiden kielteisten vaikutusten lisäksi 
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säästötoimet muodostavat vakavan esteen 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiselle ja eurooppalaisten 
alueiden kehittämiselle, minkä takia 
tämäntyyppisiä toimenpiteitä on 
vältettävä; 

Or. ro

Tarkistus 25
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kestävää kasvua, torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, palauttaa 
yhteiskuntarakenne ennalleen, järjestää 
riittävät terveys- ja sosiaalipalvelut ja 
varmistaa työpaikat erityisesti alueellisella 
ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan 
varmistaa julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 

6. korostaa tarvetta laatia avustusohjelmia, 
jotka sisältävät teknistä ja taloudellista 
apua paikallisten viranomaisten ryhmille 
yhteisten hankkeiden pohjalta alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten 
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kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

rahoitusvalmiuksien palauttamiseksi ja 
parantamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla; 

Or. ro

Tarkistus 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kestävää kasvua ja varmistaa työpaikat 
erityisesti alueellisella ja paikallisella 
tasolla;

Or. lt

Tarkistus 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa 
julkiset investoinnit ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea 
kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla; 
korostaa tässä yhteydessä, että 
syrjäisimpien alueiden kaltaisille 
erityispiirteitä omaaville alueille 
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kohdistettujen olemassa olevien tukien 
osittainen menettäminen sekä 
seuraamukset, jotka on sisällytetty niiden 
syrjäisestä sijainnista, eristyneisyydestä 
johtuvien ylimääräisten kulujen 
korvausjärjestelmiin sekä maatalouteen ja 
kalastukseen, valtiontukiin, tulli- ja 
kauppaprosesseihin, verotukseen ja 
vapaa-alueisiin liittyviin 
erityistoimenpiteisiin, voivat edelleen 
pahentaa näiden alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja rakenteellista tilannetta ja 
myötävaikuttaa siten niiden Euroopan 
sisämarkkinoihin integroimisen 
viivästymiseen, millä olisi vakavia 
seurauksia alueiden kehitykselle, 
taloudelliselle kasvulle ja työllisyydelle;

Or. pt

Tarkistus 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. vaatii, että alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten hallinnollisia valmiuksia 
vahvistetaan edelleen ja toimia 
byrokratian vähentämiseksi lisätään, sillä 
byrokratia vaikuttaa kielteisesti näiden 
viranomaisten rooliin tuensaajina ja 
rajoittaa niiden kykyä toteuttaa EU:n 
rahoittamia hankkeita;

Or. en

Tarkistus 30
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa tarvetta tehdä kaikista 
komission esittämistä 
lainsäädäntöehdotuksista 
vaikutustenarviointi, jossa olisi mukana 
arviointi ehdotetun säädöksen 
taloudellisista vaikutuksista alueellisella 
ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 31
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa suurempien synergiaetujen 
tarvetta kansallisen, alueellisen, paikallisen 
ja EU:n tason julkisen rahoituksen 
talousarvioissa siten, että EU:n, 
jäsenvaltioiden, alueellisen ja paikallisen 
tason budjettivallan käyttäjien rooli ja 
vastuut määritetään selkeästi, mukaan 
lukien selvyys EU:n toimien rahoitustuen 
roolista ja perusteluista, 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisesta 
sekä alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten budjettivallasta (niiden 
roolista päätöksenteossa ja tutkinnassa), 
toisin sanoen niiden demokraattinen 
vastuullisuus yhteisöille, jotka ovat 
vastuussa niiden valinnasta, sekä kullekin 
hallintotasolle kuuluva itsenäinen 
päätösvalta ensisijaisten tavoitteiden ja 
varainkäytön määrittämisen yhteydessä;

8. korostaa suurempien synergiaetujen 
tarvetta kansallisen, alueellisen, paikallisen 
ja EU:n tason julkisen rahoituksen 
talousarvioissa siten, että EU:n, 
jäsenvaltioiden, alueellisen ja paikallisen 
tason budjettivallan käyttäjien rooli ja 
vastuut määritetään selkeästi, mukaan 
lukien selvyys EU:n toimien rahoitustuen 
roolista ja perusteluista, 
maksuviivästysdirektiivissä 2011/7/EU 
säädettyjen maksuaikojen 
noudattamisesta, toissijaisuusperiaatteen 
kunnioittamisesta sekä alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten budjettivallasta 
(niiden roolista päätöksenteossa ja 
tutkinnassa), toisin sanoen niiden 
demokraattinen vastuullisuus yhteisöille, 
jotka ovat vastuussa niiden valinnasta, sekä 
kullekin hallintotasolle kuuluva itsenäinen 
päätösvalta ensisijaisten tavoitteiden, tulos-
ja suorituslähtöisen varainkäytön sekä 
vihreän kirjanpidon määrittämisen 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. muistuttaa keskusviranomaisten sekä 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kumppanuuden merkityksestä 
ensisijaisten tavoitteiden asettamisessa ja 
tarvittavan yhteisrahoituksen 
järjestämisessä ohjelmien toteutusta 
varten edellytyksenä tehokkuuden 
maksimoimiseksi rajallisin resurssein;

Or. en

Tarkistus 33
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa Euroopan investointipankin 
(EIP) lainavälineiden keskeistä merkitystä 
Euroopan edun mukaisten hankkeiden 
rahoittamisessa ja kehottaa lisäämään 
synergiaa näiden välineiden ja 
rakennerahastojen välillä;

Or. fr

Tarkistus 34
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tukee voimakkaasti avoimuuden 
lisäämistä hallinnon kaikkien tasojen 
budjettimenettelyissä (mukaan lukien EU:n 
rahoituksen lähteiden ilmoittaminen 
erikseen kansallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa talousarvioissa) sekä sen 
varmistamista, että EU:n rahoitusohjelmien 
varojen alueellisella tasolla käyttämistä 
koskevat tiedot ovat käytettävissä EU:n 
tasolla (mahdollisuuksien mukaisesti), ja 
myös sen selventämistä, missä määrin 
EU:n, jäsenvaltion, alueellisen ja 
paikallisen tason ensisijaiset tavoitteet ja 
rahoitustoimet ovat yhdenmukaisia EU:n 
tasolla sovittujen ensisijaisten tavoitteiden 
kanssa;

9. tukee voimakkaasti hallinnon kaikkien 
tasojen budjettimenettelyjen avoimuuden 
lisäämistä ja yksinkertaistamista (mukaan 
lukien EU:n rahoituksen lähteiden 
ilmoittaminen erikseen kansallisissa, 
alueellisissa ja paikallisissa talousarvioissa) 
sekä sen varmistamista, että EU:n 
rahoitusohjelmien varojen alueellisella 
tasolla käyttämistä koskevat tiedot ovat 
käytettävissä EU:n tasolla 
(mahdollisuuksien mukaisesti), ja myös sen 
selventämistä, missä määrin EU:n, 
jäsenvaltion, alueellisen ja paikallisen 
tason ensisijaiset tavoitteet ja 
rahoitustoimet ovat yhdenmukaisia EU:n 
tasolla sovittujen ensisijaisten tavoitteiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 35
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pyytää, että komissio esittää 
perusteellisen analyysin ja arvioinnin siitä, 
miten kasvua voidaan tukea uusilla 
rahoituskeinoilla ja -lähteillä, kuten 
obligaatiomarkkinoilla, riskinjakovälineillä 
ja innovoivilla rahoitusvälineillä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pyytää, että komissio esittää 
perusteellisen analyysin ja arvioinnin siitä, 
miten kasvua voidaan tukea uusilla 
rahoituskeinoilla ja -lähteillä, kuten 
obligaatiomarkkinoilla, riskinjakovälineillä 
ja innovoivilla rahoitusvälineillä;

10. pyytää, että komissio esittää 
perusteellisen analyysin ja arvioinnin siitä, 
miten kasvua voidaan tukea uusilla 
rahoituskeinoilla ja -lähteillä, kuten 
obligaatiomarkkinoilla, riskinjakovälineillä 
ja innovoivilla rahoitusvälineillä; kehottaa 
komissiota ja Euroopan 
investointipankkia pohtimaan 
innovatiivisten keinojen etsimistä ja 
ehdottamista paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten pitkän aikavälin 
investointien rahoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 37
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pyytää, että komissio esittää 
perusteellisen analyysin ja arvioinnin siitä, 
miten kasvua voidaan tukea uusilla 
rahoituskeinoilla ja -lähteillä, kuten 
obligaatiomarkkinoilla, riskinjakovälineillä 
ja innovoivilla rahoitusvälineillä;

10. pyytää, että komissio esittää 
perusteellisen analyysin ja arvioinnin siitä, 
miten kasvua voidaan tukea uusilla 
rahoituskeinoilla ja -lähteillä, kuten 
obligaatiomarkkinoilla, riskinjakovälineillä 
ja innovoivilla rahoitusvälineillä; korostaa 
tarvetta houkutella yksityistä pääomaa 
mahdollisimman vastuullisten 
investointien toteuttamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl
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Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa JESSICAn merkitystä 
kaupunkialueiden kestävän kehityksen 
tukemisessa ja kaupunkialueiden 
elvyttämisessä 
rahoitusjärjestelymekanismien kautta ja 
kehottaa laajentamaan sen käyttöä 
tulevalla ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 39
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että paikallisten viranomaisten 
enenevä osallistuminen uuteen EU:n 
talouden ohjausjärjestelmään on 
ratkaisevan tärkeää koordinoinnin 
tehostamisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

11. katsoo, että paikallisten viranomaisten 
enenevä osallistuminen uuteen EU:n 
talouden ohjausjärjestelmään on 
ratkaisevan tärkeää koordinoinnin 
tehostamisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta; 
korostaa tarvetta ottaa paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset mukaan tuleviin 
kumppanuussopimuksiin;

Or. ro

Tarkistus 40
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa paikallisten ja alueellisten 
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viranomaisten mahdollista roolia 
kestävän kehityksen vahvistamisessa, 
työpaikkojen luomisessa, 
yhteiskuntarakenteen ennalleen 
palauttamisessa sekä uusiutuvien 
energialähteiden, älykkäiden verkkojen ja 
kestävän liikkuvuuden edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 41
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että kaupungeilla ja alueilla 
olisi oltava merkittävämpi rooli 
paikallisten työmarkkinoiden arvioinnissa 
ja työllisyyden edistämiseen tarkoitettujen 
ohjelmien mukauttamisessa;

Or. ro

Tarkistus 42
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toistaa vastustavansa ehdottomasti 
uusien makrotaloudellisten ehtojen 
sisällyttämistä koheesiopolitiikkaan 
rahoituskaudella 2014–2020, koska se 
rankaisisi talouskriisin heikentämiä alueita 
ja sosiaaliryhmiä ja koska maksujen 
keskeyttäminen aiheuttaisi suhteettomia 
vaikutuksia joissakin jäsenvaltioissa ja 
erityisesti alueilla siitä huolimatta, että 
viimeksi mainitut osallistuvat 

12. toistaa vastustavansa ehdottomasti 
uusien makrotaloudellisten ehtojen 
sisällyttämistä koheesiopolitiikkaan 
rahoituskaudella 2014–2020, koska se 
rankaisisi talouskriisin heikentämiä alueita 
ja sosiaaliryhmiä ja koska maksujen 
keskeyttäminen aiheuttaisi suhteettomia 
vaikutuksia joissakin jäsenvaltioissa ja 
erityisesti alueilla siitä huolimatta, että 
viimeksi mainitut osallistuvat 
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täysipainoisesti julkisen talouden 
tasapainottamispyrkimyksiin;

täysipainoisesti julkisen talouden 
tasapainottamispyrkimyksiin; korostaa 
erityisesti kyseisen toimen 
myötäsyklisyyttä, sillä se vain pahentaisi 
tilannetta talousvaikeuksissa olevissa 
maissa, jotka eivät piittaa minkäänlaisista 
unionin makrotaloudellisen tasapainon 
säilymistä edellyttävistä 
yhteenkuuluvuustoimista;

Or. fr

Tarkistus 43
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toistaa vastustavansa ehdottomasti 
uusien makrotaloudellisten ehtojen 
sisällyttämistä koheesiopolitiikkaan 
rahoituskaudella 2014–2020, koska se 
rankaisisi talouskriisin heikentämiä alueita 
ja sosiaaliryhmiä ja koska maksujen 
keskeyttäminen aiheuttaisi suhteettomia 
vaikutuksia joissakin jäsenvaltioissa ja 
erityisesti alueilla siitä huolimatta, että 
viimeksi mainitut osallistuvat 
täysipainoisesti julkisen talouden 
tasapainottamispyrkimyksiin;

12. toistaa vastustavansa ehdottomasti 
uusien makrotaloudellisten ehtojen 
sisällyttämistä koheesiopolitiikkaan 
rahoituskaudella 2014–2020, koska se 
rankaisisi talouskriisin heikentämiä alueita 
ja sosiaaliryhmiä ja koska maksujen 
keskeyttäminen aiheuttaisi suhteettomia 
vaikutuksia joissakin jäsenvaltioissa ja 
erityisesti alueilla siitä huolimatta, että 
viimeksi mainitut osallistuvat 
täysipainoisesti julkisen talouden 
tasapainottamispyrkimyksiin; katsoo 
lisäksi, että Euroopan kansalaiset eivät 
ehkä ymmärtäisi tällaista 
seuraamusvälinettä, joka lisäisi 
epäluottamusta heidän keskuudessaan 
tänä historiallisena ajanjaksona, jona 
kansalaiset joutuvat jo suuresti kärsimään 
kriisin ja säästötoimien vaikutusten 
vuoksi;

Or. it
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Tarkistus 44
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että aikana, jona julkisen 
rahoituksen määrä kutistuu, 
täydentävyysperiaatetta on muokattava 
uudelleen, jotta sitä voitaisiin soveltaa 
johdonmukaisesti Euroopan talouden 
ohjausjärjestelmän kanssa, ja toivoo, että 
asiasta käydään keskustelua 
koheesiopolitiikkaa koskevien 
neuvottelujen yhdessä vuoden 2013 
jälkeen;

Or. it

Tarkistus 45
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. panee merkille kansainvälisen 
valuuttarahaston viimeaikaiset huomiot, 
joissa se toteaa, että säästötoimet 
heikentävät tilannetta maissa, joissa sitä 
sovelletaan mekanistisesti; katsoo, että 
tilanteessa, jossa maailman taloustilanne 
on heikko, kansantalouden nopea 
vakauttaminen vaikuttaa elpymiseen 
lyhyellä aikavälillä alentamalla verotuloja 
ja kasvattamalla alijäämää entisestään; 
yhtyy rahaston näkemykseen siitä, että 
painopiste olisi keskitettävä talouden 
vakauttamisen lisäksi myös vakauttamisen 
ja kasvun tasapainottamiseen;

Or. it
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Tarkistus 46
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. pitää myönteisenä eräiden 
jäsenvaltioiden ehdotusta sisällyttää 
monivuotista rahoituskehystä koskeviin 
neuvotteluihin vuosien 2015 ja 2016 
taloutta koskeva ”tarkistuslauseke”, jonka 
ansiosta voitaisiin lisätä määrärahoja 
milloin tahansa keskeisten alojen, kuten 
nuorten työllistymisen ja pk-yritysten 
hyväksi;

Or. it

Tarkistus 47
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
käyttävät hyväkseen kaiken joustovaran, 
joka sisältyy vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevään osioon, jotta tuottavien 
julkisten investointien tarve voidaan 
tasapainottaa julkisen talouden 
kurinalaisuustavoitteiden kanssa;

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
käyttävät hyväkseen kaiken joustovaran, 
joka sisältyy vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevään osioon, jotta tuottavien 
ja kestävien julkisten investointien tarve 
voidaan tasapainottaa julkisen talouden 
kurinalaisuustavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 48
Dimitar Stoyanov
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
käyttävät hyväkseen kaiken joustovaran, 
joka sisältyy vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevään osioon, jotta 
tuottavien julkisten investointien tarve 
voidaan tasapainottaa julkisen talouden 
kurinalaisuustavoitteiden kanssa;

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot
käyttävät mahdollisimman joustavasti 
unionin aluekehitysmenojen kansallista 
yhteisrahoitusta vakaus- ja 
kasvusopimuksen tiukan soveltamisen 
yhteydessä ja ryhtyvät analysoimaan 
maailmanlaajuisen kriisin seurauksena 
kärsittyjä tappioita ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kykyä 
noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaan 
sisältyviä kasvu- ja työpaikkatavoitteita 
sekä tarjoamaan menetelmiä, joilla 
voidaan parantaa alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kykyä 
rahoittaa tuottavia investointeja;

Or. bg

Tarkistus 49
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
käyttävät hyväkseen kaiken joustovaran, 
joka sisältyy vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevään osioon, jotta tuottavien 
julkisten investointien tarve voidaan 
tasapainottaa julkisen talouden 
kurinalaisuustavoitteiden kanssa;

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
käyttävät hyväkseen kaiken joustovaran, 
joka sisältyy vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevään osioon, jotta tuottavien 
julkisten investointien tarve voidaan 
tasapainottaa julkisen talouden 
kurinalaisuustavoitteiden kanssa, 
esimerkiksi vapauttamalla Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
kansallisen yhteisrahoituksen 
kokonaistaso vakaus- ja kasvusopimuksen 
rajoituksista; katsoo, että vaihtoehtoisesti 
voitaisiin esimerkiksi viitata sopimukseen 
liittyvissä laskelmissa valtion 
nettopääoman eikä bruttopääoman 
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tarpeeseen, toisin sanoen todellisiin 
kustannuksiin kohdistuvaan 
nettoverotukseen ja painottaa erityisesti 
arvonlisäveroa; esittää yhtenä 
mahdollisuutena myös sitä, että 
sovelletaan erilaista aikataulua samojen 
ohjelmien kahteen rahoituslähteeseen 
(Euroopan ja jäsenvaltioiden laajuiseen), 
mikä mahdollistaisi Euroopan rahastojen 
täysipainoisen hyödyntämisen 
ohjelmakauden ensimmäisinä vuosina ja 
kansallisen rahoituksen käytön 
kokonaisuudessaan ohjelmakauden 
viimeisinä vuosina, kunhan yksittäinen 
jäsenvaltio on siihen päivämäärään 
mennessä kyennyt saamaan aikaan 
konkreettisia tuloksia velan ja BKT:n 
välisen suhteen hallintatoimissa;

Or. it

Tarkistus 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja 
kasvusopimuksen rajoituksista, koska 
kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista;

14. katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja 
kasvusopimuksen rajoituksista, koska 
kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista sekä 
unionin tavoitteiden saavuttamista 
ilmastonmuutoksen torjumisen alalla;

Or. ro

Tarkistus 51
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja 
kasvusopimuksen rajoituksista, koska 
kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista;

14. katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja 
kasvusopimuksen rakenteellisten 
alijäämien määritelmästä, koska kyseisillä 
menoilla tuetaan kilpailukykyä, kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

Or. fr

Tarkistus 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja 
kasvusopimuksen rajoituksista, koska 
kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista;

14. pyytää komissiolta, että 
rakennerahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien yhteisrahoituksen myötä 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia ei 
sisällytetä rakennekustannuksiin, julkisiin 
tai vastaaviin kustannuksiin, vaan että ne 
otetaan huomioon 
kumppanuussopimuksessa vakaus- ja 
kasvusopimuksen noudattamisen 
tarkistamista varten, koska tämä 
velvollisuus johtuu suoraan 
täydentävyysperiaatteesta, joka on 
koheesiopolitiikan keskeinen periaate; 
katsoo kuitenkin, että rakennerahastojen 
yhteisrahoittamien ohjelmien 
yhteisrahoituksen myötä jäsenvaltioille 
aiheutuvat kustannukset on vapautettava 
vakaus- ja kasvusopimuksen rajoituksista, 
koska kyseisillä menoilla tuetaan 
kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkojen 
luomista ja että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä nuorten työllisyyteen;

Or. it
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Tarkistus 53
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja 
kasvusopimuksen rajoituksista, koska 
kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista;

14. pyytää, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät 
julkiset menot vapautetaan 
kokonaisuudessaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen rajoituksista, koska 
kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista;

Or. it

Tarkistus 54
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan talous- ja rahaliiton tulevaisuutta 
koskevien neuvottelujen yhteydessä 
huomioon kaiken joustavuusvaran EU:n 
talouden ohjausjärjestelmän yhteydessä, 
jotta voidaan tukea tuottavia investointeja 
erityisesti siten, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen ja tuottavien julkisten 
investointien välistä suhdetta pohditaan 
uudelleen, sekä siten, että rakenne- ja 
investointirahastojen kasvua edistävien 
toimien yhteydessä ei sovelleta vakaus- ja 
kasvusopimuksen mukaisia julkisen 
talouden valvontasääntöjä;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan talous- ja rahaliiton tulevaisuutta 
koskevien neuvottelujen yhteydessä 
huomioon kaiken joustavuusvaran EU:n 
talouden ohjausjärjestelmän yhteydessä, 
jotta voidaan tukea tuottavia ja kestäviä 
investointeja erityisesti siten, että vakaus-
ja kasvusopimuksen ja tuottavien ja 
kestävien julkisten investointien välistä 
suhdetta pohditaan uudelleen, sekä siten, 
että rakenne- ja investointirahastojen 
kasvua edistävien toimien yhteydessä ei 
sovelleta vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisia julkisen talouden 
valvontasääntöjä;

Or. en


