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Tarkistus 1
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että teollisuudella on edelleen 
keskeinen merkitys kasvulle, innovoinnille 
ja kestävyydelle, ja korostaa, että 
teollisuus on kärsinyt huomattavasti 
jatkuvan talouskriisin seurauksista; 
huomauttaa, että kokonaistuotanto on 
10 prosenttia alhaisempi kuin ennen kriisiä 
ja teollisuudessa on menetetty yli 
3 miljoonaa työpaikkaa;

1. katsoo, että vaikka teollisuus on 
kärsinyt huomattavasti jatkuvan 
talouskriisin seurauksista, sillä on 
edelleen keskeinen merkitys Eurooppa 
2020 -strategian kasvua, työllisyyttä, 
innovointia, tutkimusta, kehittämistä, 
kestävyyttä ja kilpailukykyä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi; huomauttaa, 
että kokonaistuotanto on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin ennen kriisiä ja 
teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa 
työpaikkaa;

Or. en

Tarkistus 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että teollisuudella on edelleen 
keskeinen merkitys kasvulle, innovoinnille 
ja kestävyydelle, ja korostaa, että teollisuus 
on kärsinyt huomattavasti jatkuvan 
talouskriisin seurauksista; huomauttaa, että 
kokonaistuotanto on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin ennen kriisiä ja 
teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa 
työpaikkaa;

1. katsoo, että teollisuudella on edelleen 
keskeinen merkitys kasvulle, innovoinnille 
ja työpaikoille, ja korostaa, että teollisuus 
on kärsinyt huomattavasti jatkuvan 
talouskriisin seurauksista; huomauttaa, että 
kokonaistuotanto on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin ennen kriisiä ja 
teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa 
työpaikkaa; korostaa, että Euroopan 
kilpailukyvyn tulevaisuuden olisi 
perustuttava kestävyyden periaatteeseen;

Or. en
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Tarkistus 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että teollisuudella on edelleen 
keskeinen merkitys kasvulle, innovoinnille 
ja kestävyydelle, ja korostaa, että teollisuus 
on kärsinyt huomattavasti jatkuvan 
talouskriisin seurauksista; huomauttaa, että 
kokonaistuotanto on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin ennen kriisiä ja 
teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa 
työpaikkaa;

1. katsoo, että teollisuudella on edelleen 
keskeinen merkitys kasvulle, innovoinnille 
ja kestävyydelle, ja korostaa, että teollisuus 
on kärsinyt huomattavasti jatkuvan 
talouskriisin seurauksista; huomauttaa, että 
kokonaistuotanto on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin ennen kriisiä ja 
teollisuudessa on menetetty yli 3 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että vaarana on myös 
kasvava pula työntekijöistä, joiden 
ammatilliset taidot vastaavat erityisesti 
teollisuuden tarpeita;

Or. ro

Tarkistus 4
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että kansainvälisen 
kilpailukyvyn kannalta teollisuus on 
epäilemättä yksi tärkeimmistä 
valttikorteistamme, sillä ilman teollisuutta 
EU:lla ei olisi yhtä merkittävää asemaa 
maailman talousmahtien joukossa; 

Or. ro
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Tarkistus 5
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on huolissaan teollisen toiminnan 
laajamittaisesta vähenemisestä, joka on 
viime vuosina koskettanut monia 
Euroopan perinteisiä 
teollisuuskeskittymiä ja jonka seurauksia 
ovat työttömyyden tuntuva lisääntyminen 
ja lukuisat väestörakenteen ongelmat;

Or. ro

Tarkistus 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan 
ja talouden laskusuhdanteen sekä epätasa-
arvon lisääntymisen seurauksista varsinkin 
aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, 
että jyrkkä laskusuhdanne vaikuttaa erittäin 
kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen että 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jos uutta teollista 
”vallankumousta” ei tueta unionissa 
tehokkailla toimenpiteillä ja riittävillä 
taloudellisilla resursseilla;

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan 
ja talouden laskusuhdanteen sekä epätasa-
arvon lisääntymisen seurauksista varsinkin 
aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, 
että jyrkkä laskusuhdanne vaikuttaa erittäin 
kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen että 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jos teollisuuden 
elpymistä kestävää Eurooppa varten ei 
tueta unionissa tehokkailla toimenpiteillä ja 
riittävillä taloudellisilla resursseilla;

Or. en
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Tarkistus 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan 
ja talouden laskusuhdanteen sekä epätasa-
arvon lisääntymisen seurauksista varsinkin 
aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, 
että jyrkkä laskusuhdanne vaikuttaa erittäin 
kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen että 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jos uutta teollista 
”vallankumousta” ei tueta unionissa 
tehokkailla toimenpiteillä ja riittävillä 
taloudellisilla resursseilla;

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan 
ja talouden laskusuhdanteen, investointien 
määrän vähentymisen sekä epätasa-arvon 
lisääntymisen seurauksista varsinkin 
aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, 
että jyrkkä laskusuhdanne vaikuttaa erittäin 
kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen että 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jos uutta teollista 
”vallankumousta” ei tueta unionissa 
tehokkailla toimenpiteillä ja riittävillä 
taloudellisilla resursseilla;

Or. fr

Tarkistus 8
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan 
ja talouden laskusuhdanteen sekä epätasa-
arvon lisääntymisen seurauksista varsinkin 
aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, 
että jyrkkä laskusuhdanne vaikuttaa erittäin 
kielteisesti sekä unionin tuottavuuteen että 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jos uutta teollista 
”vallankumousta” ei tueta unionissa 
tehokkailla toimenpiteillä ja riittävillä 
taloudellisilla resursseilla;

2. ilmaisee vakavan huolensa rahoitusalan 
ja talouden laskusuhdanteen sekä epätasa-
arvon lisääntymisen seurauksista varsinkin 
aluetason tuottavuudelle, kilpailukyvylle ja 
vauraudelle Euroopan unionissa; toteaa, 
että uutta teollista ”vallankumousta” on 
erittäin tärkeä tukea unionissa 
tehokkailla toimenpiteillä ja riittävillä 
taloudellisilla resursseilla hyödyntämällä 
uusia tekniikoita (nanoteknologiaa, 
bioteknologiaa, mikroelektroniikkaa); 
korostaa kuitenkin, että jyrkkä 
laskusuhdanne vaikuttaa erittäin kielteisesti 
sekä unionin tuottavuuteen että 
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sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen samalla, kun 
Euroopan unionin ja muiden keskeisten 
maiden (Yhdysvallat ja BRICS-maat) 
välinen teknologinen kuilu syvenee 
huolestuttavasti;

Or. fr

Tarkistus 9
Jens Geier

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että Euroopassa sijaitsevilla 
entisillä teollisuusalueilla voi olla tärkeä 
osa uudelleenteollistamisessa; toteaa, että 
julkinen kiinnostus entisiä 
teollisuusalueita kohtaan on hiipunut ja 
että erityisten haasteiden vuoksi 
käytettävissä on oltava riittäviä 
investointimahdollisuuksia konkreettisia 
alueellisia kehitysstrategioita varten;

Or. de

Tarkistus 10
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia älykkään erikoistumisen 
avulla edistävistä politiikan aloista, jolla 
voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
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tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

Or. en

Tarkistus 11
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla, joka 
on osallistava, kestävä ja erittäin 
kilpailukykyinen;

Or. en

Tarkistus 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
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ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle 
teollisuuspolitiikalla, jota ohjaa 
siirtyminen kestävään biopohjaiseen 
kierrätystalouteen, joka on 
energiatehokas ja vähähiilinen; kehottaa 
suunnittelemaan parempaa tulevaisuuden 
synergiaa koheesiopolitiikan ja Horisontti 
2020 -ohjelmien välille, jotta innovointia 
maksimoidaan aluetasolla;

Or. en

Tarkistus 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja 
resurssitehokkuuteen liittyviin haasteisiin; 
katsoo siksi, että tulevan koheesiopolitiikan 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

3. korostaa, että tuleva koheesiopolitiikka 
on unionissa yksi tärkeimmistä teollista 
innovointia edistävistä politiikan aloista, 
jolla voidaan vastata kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja sekä aineellisten 
että henkilöresurssien tehokkaaseen 
käyttöön liittyviin haasteisiin elinikäisen 
oppimisen avulla; katsoo siksi, että tulevan 
koheesiopolitiikan ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on ratkaisevan 
tärkeää unionin ja sen alueiden 
uudelleenteollistamiselle aidosti 
nykyaikaisella teollisuuspolitiikalla;

Or. ro
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Tarkistus 14
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että alueiden 
ominaispiirteet ja niiden erityisvahvuudet 
on otettava huomioon kunkin alueen ja 
alan alueellista teollista kehittämistä 
koskevien strategioiden suunnittelussa, 
jotta Euroopan teollisuudessa saavutetaan 
korkea erikoistumistaso;

Or. en

Tarkistus 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että raja-alueet joutuvat 
usein kohtaamaan samankaltaisia 
teollisia haasteita niitä yhdistävien 
alueellisten erityispiirteiden vuoksi; 
kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
paikallis- ja alueviranomaisia laatimaan 
rajat ylittävään talouden uudistamiseen
tähtääviä strategioita, rajat ylittäviä 
klustereita sekä yhteisiä strategioita, jotka 
liittyvät koulutukseen ja työllisyyteen rajat 
ylittävillä hallintoalueilla;

Or. fr
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Tarkistus 16
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä 
selkeitä teollisen kilpailukyvyn 
toimintastrategioita, joissa noudatetaan 
kohdennettua lähestymistapaa ja jonka
painopisteitä ovat rahoituksen saatavuuden 
parantaminen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä koulutuksen 
tukeminen, hallinnon yksinkertaistaminen, 
työverotuksen alentaminen, 
infrastruktuurin parantaminen, alue- ja 
paikallistason sidosryhmien nykyistä 
aktiivisempi osallistuminen sekä pk-
yritysten ja yrittäjien vahva tukeminen; 
katsoo, että nykyistä koordinoidumpi 
lähestymistapa hallinnon eri tasojen ja 
sidosryhmien välillä saavutetaan 
sisällyttämällä ehdotetut alueelliset 
sopimukset kumppanuussopimuksiin;

4. painottaa tarvetta asettaa selkeät 
teollisen kilpailukyvyn strategiat EU:n 
tasolla ja kansallisissa 
uudistamisohjelmissa kohdennetummalla 
ja strategisemmalla lähestymistavalla, ja 
katsoo, että tämän painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan, 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
tukeminen, hallinnon yksinkertaistaminen, 
työverotuksen alentaminen, 
infrastruktuurin parantaminen, alue- ja 
paikallistason viranomaisten ja kaikkien 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 17
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
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tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin; 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen, erityisesti ammatillisen 
koulutuksen, tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin; 

Or. ro

Tarkistus 18
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin, ja pitää tätä 
välineenä koordinoida ja synkronoida 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
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toimintaohjelmat, jotta niiden toimia ja 
taloudellisia resursseja keskitetään 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
tukeminen, hallinnon yksinkertaistaminen, 
yrityksiin kohdistuvien rasitteiden 
keventäminen, työverotuksen alentaminen, 
työmarkkinoiden sujuvoittaminen, 
yhteisöveron yhdenmukaistaminen 
Euroopan laajuisesti, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen ja nykyistä parempi 
koordinointi sekä pk-yritysten ja yrittäjien 
vahva tukeminen; katsoo, että nykyistä 
koordinoidumpi lähestymistapa hallinnon 
eri tasojen ja sidosryhmien välillä 
saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

Or. fr
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Tarkistus 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joilla pyritään siirtämään teollista 
tuotantoa muualle kohdennetummalla 
alueellisella lähestymistavalla ja jonka 
painopisteitä ovat rahoituksen ja 
mikroluottojen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan, myös 
sosiaalisen ja ekoinnovoinnin tukeminen,
synergiaedut ja sopusointu 
teollisuudenalojen välillä sivutuotteiden 
vähentämiseksi ja kierrätystalouden 
tehostamiseksi, parempi pääsy 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, 
hallinnon yksinkertaistaminen ja 
valmiuksien luominen, selkeät 
ympäristövaatimukset, siirtyminen 
työllisyyden alan kannustusveroista 
resurssien käytön ja saastuttamisen 
verottamiseen, ympäristöystävällisen 
infrastruktuurin parantaminen, alue- ja 
paikallistason sidosryhmien nykyistä 
aktiivisempi osallistuminen sekä pk-
yritysten, yrittäjien, käsityöammattien ja 
yhteiskunnallisten yritysten ensisijainen
tukeminen; katsoo, että nykyistä 
koordinoidumpi lähestymistapa hallinnon 
eri tasojen ja sidosryhmien välillä 
saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset ja välineet 
kumppanuussopimuksiin;

Or. en
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Tarkistus 21
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin; muistuttaa, että 
klusterit ovat ihanteellinen keino koota 
yhteen eri toimijat ja koordinoida niiden 
toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 22
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 

4. painottaa, että kansallisiin 
uudistusohjelmiin on sisällytettävä selkeitä 
teollisen kilpailukyvyn toimintastrategioita, 
joissa noudatetaan kohdennettua 
lähestymistapaa ja jonka painopisteitä ovat 
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rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
koulutuksen tukeminen, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä pk-yritysten ja 
yrittäjien vahva tukeminen; katsoo, että 
nykyistä koordinoidumpi lähestymistapa 
hallinnon eri tasojen ja sidosryhmien 
välillä saavutetaan sisällyttämällä ehdotetut 
alueelliset sopimukset 
kumppanuussopimuksiin;

rahoituksen saatavuuden parantaminen, 
nykyisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tukeminen ja yhtäläinen pääsy alueiden 
tarjoamaan koulutukseen 
työllistymismahdollisuuksien luomiseksi 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
oleville henkilöille, hallinnon 
yksinkertaistaminen, työverotuksen 
alentaminen, infrastruktuurin 
parantaminen, alue- ja paikallistason 
sidosryhmien nykyistä aktiivisempi 
osallistuminen sekä mikroyritysten, pk-
yritysten ja yrittäjien vahva tukeminen; 
katsoo, että nykyistä koordinoidumpi 
lähestymistapa hallinnon eri tasojen ja 
sidosryhmien välillä saavutetaan 
sisällyttämällä ehdotetut alueelliset 
sopimukset kumppanuussopimuksiin;

Or. bg

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan 
uudelleenteollistamisen yhteydessä on 
myös pyrittävä luomaan nuorille 
työpaikkoja, mikä edellyttää sen 
varmistamista, että yhteisön 
työllisyysstrategiat vastaavat Euroopan 
teollisuuden tulevia tarpeita, alueellisten 
ja kansallisten ohjelmien käynnistämistä 
laadukkaan teknisen koulutuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä nuorten 
yrittäjyyden edistämistä mahdollistamalla 
EU:n rahoituksen hyödyntäminen ja 
tarjoamalla yritysneuvontaa; 

Or. ro
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Tarkistus 24
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että alueelliset taloudet 
ovat avainasemassa älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi, 
koska niillä on tarvittavaa tietämystä ja 
valmiutta aktivoida paikallisia 
sidosryhmiä alueellisten erityispiirteiden 
mukaisesti; toistaa, että on ratkaisevan 
tärkeää yhdistää innovointi ja kestävyyttä 
koskevat toimintaohjelmat alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla 
kehittämällä vahvoja älykkääseen 
erikoistumiseen tähtääviä alueellisia ja 
kansallisia tutkimus- ja 
innovaatiostrategioita (RIS3);

Or. en

Tarkistus 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että älykkääseen erikoistumiseen 
tähtääviä alueellisia innovointistrategioita
(RIS3) olisi edelleen pidettävä tulevan 
koheesiopolitiikan tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitavoitteen mukaisen rahoituksen 
ennakkoehtona, jotta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot voivat tarjota tukea 
kohdennetummin osana yhtenäistä 
strategista lähestymistapaa; huomauttaa, 
että edellä mainitut, alueiden suhteellisiin 
vahvuuksiin perustuvat RIS3-
innovointistrategiat edistävät tuottavuutta 
lisääviä toimenpiteitä, houkuttelevat 

5. katsoo, että älykkääseen erikoistumiseen 
tähtääviä strategioita olisi edelleen 
pidettävä tulevan koheesiopolitiikan 
tutkimus-, kehitys- ja innovointitavoitteen 
mukaisen rahoituksen ennakkoehtona, jotta 
Euroopan rakenne- ja investointirahastot 
voivat tarjota tukea kohdennetummin 
osana yhtenäistä strategista 
lähestymistapaa; huomauttaa, että edellä 
mainitut, alueiden suhteellisiin vahvuuksiin 
perustuvat älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävät strategiat ovat integroituja ja 
paikkasidonnaisia taloudellisen 
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julkista ja yksityistä pääomaa voimakkaalla 
vipuvaikutuksellaan sekä auttavat alueita 
keskittämään voimavaransa muutamaan 
keskeiseen painopistealueeseen, jotta 
käytettävissä olevat varat voidaan 
hyödyntää tehokkaammin;

muutoksen toimintasuunnitelmia ja että 
ne edistävät tuottavuutta lisääviä 
toimenpiteitä, houkuttelevat julkista ja 
yksityistä pääomaa voimakkaalla 
vipuvaikutuksellaan sekä auttavat alueita 
keskittämään voimavaransa muutamaan 
keskeiseen painopistealueeseen, jotka ovat 
asianmukaisia alueiden erityisten 
vahvuuksien näkökulmasta, jotta 
käytettävissä olevat varat voidaan 
hyödyntää tehokkaammin ja jotta 
tehostetaan paikallisten ihmisarvoisten 
työpaikkojen luomista ja talouden 
monipuolistamista;

Or. en

Tarkistus 26
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannattaa teollisuuspuistojen 
kehittämistä kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten, talouden toimijoiden ja 
tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden 
yhteistyöllä innovoinnin kannalta 
mahdollisimman houkuttelevan ja 
suotuisan liiketoimintaympäristön 
luomiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 27
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten on asetettava 
taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöinnovaatio pitkän aikavälin 
kestävän kehityksen strategioidensa 
ytimeen, ja katsoo, että strategioita 
ohjaavat vahvat verkostot, tiedonvaihto- ja 
hallintotoimet sekä 
innovaatioekosysteemit, jotka koostuvat 
pitkälle erikoistuneiden pk-yritysten ja 
toimialojen klustereista;

Or. en

Tarkistus 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää sovittaa yhä 
paremmin yhteen unionin eri toimet ja 
Euroopan käytössä olevat eri määrärahat 
uudelleenteollistamisen edistämiseksi 
ottamalla lähtökohdaksi erityisesti 
ajanjaksoksi 2014–2020 parhaillaan 
laadittavien yhteisten strategisten 
puitteiden suuntaviivat;

Or. fr
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Tarkistus 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että kulttuurialojen ja luovien 
alojen potentiaalia ei ole vielä otettu 
riittävästi huomioon 
uudelleenteollistamista koskevien 
strategioiden laadinnassa huolimatta 
niiden merkityksestä Euroopan 
taloudelle; kehottaa julkisia ja yksityisiä 
toimijoita panostamaan sellaisten 
alueellisten innovaatiohautomoiden 
toteuttamiseen, jotka kokoavat yhteen 
luovan alan yrityksiä, yliopistoja, 
sijoittajia ja kulttuurilaitoksia, 
kulttuurialojen ja luovien alojen 
toiminnan edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. yhtyy komission ja neuvoston 
näkemykseen, että kilpailukyvyn 
parantamisen sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden kanssa käytävässä 
kaupassa olisi oltava ehdoton painopiste; 
korostaa, että on tarpeellista ja tärkeää 
laatia laajalti käytetyt eurooppalaiset 
standardit, joita unioni puolustaa 
maailmanmarkkinoilla, jotta eurooppalaiset 
yritykset eivät joutuisi kärsimään 
toteuttamistaan innovatiivisista toimista 
vaan sen sijaan näistä toimista tulisi 
vähitellen maailmanlaajuisia standardeja;

6. yhtyy komission ja neuvoston 
näkemykseen, että kilpailukyvyn 
parantamisen sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden kanssa käytävässä 
kaupassa olisi oltava ehdoton painopiste; 
kehottaa Euroopan komissiota 
vahvistamaan teollisuuden ja erityisesti 
pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä 
tukevia mekanismeja; korostaa, että on 
tarpeellista ja tärkeää laatia laajalti käytetyt 
eurooppalaiset standardit, joita unioni 
puolustaa maailmanmarkkinoilla, jotta 
eurooppalaiset yritykset eivät joutuisi 
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kärsimään toteuttamistaan innovatiivisista 
toimista vaan sen sijaan näistä toimista 
tulisi vähitellen maailmanlaajuisia 
standardeja; kehottaa komissiota 
toimimaan todellisen vastavuoroisuuden 
hyväksi kauppasuhteissa ja erityisesti 
julkisissa hankinnoissa, jotta kaupan alan 
ei enää tarvitsisi kärsiä joidenkin 
kauppakumppaneiden protektionistisista 
toimista ja syrjivistä käytännöistä;

Or. fr

Tarkistus 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. yhtyy komission ja neuvoston 
näkemykseen, että kilpailukyvyn 
parantamisen sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden kanssa käytävässä 
kaupassa olisi oltava ehdoton painopiste; 
korostaa, että on tarpeellista ja tärkeää 
laatia laajalti käytetyt eurooppalaiset 
standardit, joita unioni puolustaa 
maailmanmarkkinoilla, jotta eurooppalaiset 
yritykset eivät joutuisi kärsimään 
toteuttamistaan innovatiivisista toimista 
vaan sen sijaan näistä toimista tulisi 
vähitellen maailmanlaajuisia standardeja;

6. yhtyy komission ja neuvoston 
näkemykseen, että kilpailukyvyn 
parantamisen sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden kanssa käytävässä 
kaupassa olisi oltava ehdoton painopiste; 
korostaa, että on tarpeellista ja tärkeää 
laatia laajalti käytetyt eurooppalaiset 
standardit, joita unioni puolustaa 
maailmanmarkkinoilla erityisesti, kun
kyseessä on ympäristö- ja sosiaalinen 
vastuu, jotta eurooppalaiset yritykset eivät 
joutuisi kärsimään toteuttamistaan 
innovatiivisista toimista vaan sen sijaan 
näistä toimista tulisi vähitellen 
maailmanlaajuisia standardeja;

Or. en
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Tarkistus 32
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. yhtyy komission ja neuvoston 
näkemykseen, että kilpailukyvyn 
parantamisen sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden kanssa käytävässä 
kaupassa olisi oltava ehdoton painopiste; 
korostaa, että on tarpeellista ja tärkeää 
laatia laajalti käytetyt eurooppalaiset 
standardit, joita unioni puolustaa 
maailmanmarkkinoilla, jotta eurooppalaiset 
yritykset eivät joutuisi kärsimään 
toteuttamistaan innovatiivisista toimista 
vaan sen sijaan näistä toimista tulisi 
vähitellen maailmanlaajuisia standardeja;

6. yhtyy komission ja neuvoston 
näkemykseen, että kilpailukyvyn 
parantamisen sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden kanssa käytävässä 
kaupassa olisi oltava ehdoton painopiste; 
korostaa, että on tarpeellista ja tärkeää 
laatia laajalti käytetyt eurooppalaiset 
standardit, joita unioni puolustaa 
maailmanmarkkinoilla, jotta eurooppalaiset 
yritykset eivät joutuisi kärsimään 
toteuttamistaan innovatiivisista toimista 
vaan sen sijaan näistä toimista tulisi 
vähitellen maailmanlaajuisia standardeja, 
erityisesti vastavuoroisuusperiaatteen 
kautta;

Or. fr

Tarkistus 33
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on erityisen huolestunut talous- ja 
rahoituskriisin kielteisistä vaikutuksista 
EU:n alueiden valmiuteen rahoittaa 
tuottavia investointeja älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua varten, mikä 
asettaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen suuren 
vaaraan;

Or. en
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Tarkistus 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa Euroopan komissiota 
ottamaan käyttöön ympäristö- ja 
sosiaaliverotuksen unionin raja-alueilla 
EU:ssa toimiville yrityksille asetettavien 
sosiaalisten vaatimusten ja 
ympäristövaatimusten 
tasapainottamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 35
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa 
käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri 
rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea 
tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan 
paremmin muokata tilannekohtaisesti;

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen, kuten kilpailukykyä 
edistävien uusien rahoitusvälineiden
asemaa; kehottaa käyttämään 
rahoitusvälineitä asianmukaisesti ja 
yhdistämään useita eri rahoitustuen 
muotoja, niin suoria kuin epäsuoriakin, 
varsinkin silloin, kun tukea tarjotaan pk-
yrityksille, jotta rahoitusmahdollisuuksia 
voidaan paremmin muokata 
tilannekohtaisesti;

Or. en
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Tarkistus 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa 
käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri 
rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea 
tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan 
paremmin muokata tilannekohtaisesti;

7. katsoo, että avustusten lisäksi lainoilla, 
pääomasijoituksilla, takuilla ja muilla 
rahoitusjärjestelyillä on oltava tärkeä 
tehtävä; kehottaa käyttämään 
rahoitusvälineitä asianmukaisesti ja 
yhdistämään useita eri rahoitustuen 
muotoja, niin suoria kuin epäsuoriakin, 
varsinkin silloin, kun tukea tarjotaan pk-
yrityksille, käsityö- ja yhteiskunnallisille 
yrityksille, jotta rahoitusmahdollisuuksia 
voidaan paremmin muokata 
tilannekohtaisesti; katsoo, että Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
rahoitusvälineisiin osoittamien 
rahoitusosuuksien on täytettävä näitä 
rahastoja koskevan lainsäädännön 
vaatimukset ja periaatteet;

Or. en

Tarkistus 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa 
käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri 
rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea 
tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan 

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa 
käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri 
rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea 
tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan 
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paremmin muokata tilannekohtaisesti; paremmin muokata tilannekohtaisesti; 
kehottaa perustamaan pk-yrityksille 
tarkoitetun Euroopan pankin, jossa 
otetaan mallia yrityksille rahoitusta 
tarjoavasta ranskalaisesta OSEOsta ja 
Saksan valtion omistamasta kehityspankki 
KfW:stä (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau);

Or. fr

Tarkistus 38
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa 
käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri 
rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea 
tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan 
paremmin muokata tilannekohtaisesti;

7. katsoo, että avustusten lisäksi on 
vahvistettava entisestään lainojen, 
pääomasijoitusten, takuiden ja muiden 
rahoitusjärjestelyjen asemaa; kehottaa 
käyttämään rahoitusvälineitä 
asianmukaisesti ja yhdistämään useita eri 
rahoitustuen muotoja, niin suoria kuin 
epäsuoriakin, varsinkin silloin, kun tukea 
tarjotaan pk-yrityksille, jotta 
rahoitusmahdollisuuksia voidaan 
paremmin muokata tilannekohtaisesti;
painottaa, että pk-yritysten ja paikallisten 
liiketoimintayhteisöjen 
teknologiarahoituksen saantia on 
helpotettava;

Or. ro
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Tarkistus 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että vallitsevassa rahoitus-, 
talous- ja sosiaalikriisissä julkiset ja 
yksityiset investoinnit ovat olennainen osa 
kasvua koskevan kokonaisstrategiaa; 
kannattaa tässä yhteydessä 
valtiontukijärjestelmän kokonaisuudistusta 
siten, että ryhdytään soveltamaan entistä 
vahvemmin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
näkökohtiin perustuvaa lähestymistapaa.

8. katsoo, että vallitsevassa rahoitus-, 
talous- ja sosiaalikriisissä julkiset ja 
yksityiset investoinnit ovat olennainen osa 
kestävää kehitystä koskevaa
kokonaisstrategiaa; kannattaa tässä 
yhteydessä valtiontukijärjestelmän 
kokonaisuudistusta siten, että ryhdytään 
soveltamaan entistä vahvemmin 
sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin 
perustuvaa lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 40
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että vallitsevassa rahoitus-, 
talous- ja sosiaalikriisissä julkiset ja 
yksityiset investoinnit ovat olennainen osa 
kasvua koskevan kokonaisstrategiaa; 
kannattaa tässä yhteydessä 
valtiontukijärjestelmän kokonaisuudistusta 
siten, että ryhdytään soveltamaan entistä 
vahvemmin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
näkökohtiin perustuvaa lähestymistapaa.

8. katsoo, että vallitsevassa rahoitus-, 
talous- ja sosiaalikriisissä julkiset ja 
yksityiset investoinnit ovat olennainen osa 
kasvua koskevaa kokonaisstrategiaa; 
kannattaa tässä yhteydessä 
valtiontukijärjestelmän kokonaisuudistusta 
siten, että ryhdytään soveltamaan entistä 
vahvemmin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
näkökohtiin perustuvaa lähestymistapaa; 
toistaa, että on tärkeää ottaa paremmin 
huomioon julkisten menojen laatu ja 
tehokkuus.

Or. en

Tarkistus 41
Iosif Matula



AM\941084FI.doc 27/27 PE514.683v01-00

FI

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kannattaa �palauttamishankkeita�, 
joiden tavoitteena on ulkoistetun 
tuotannon osittainen siirtäminen takaisin 
kolmansista maista; katsoo, että tällaisten 
hankkeiden tukeminen takaisi tuotteiden 
laadun, loisi työpaikkoja ja vähentäisi 
ympäristövaikutuksia.

Or. ro

Tarkistus 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
tarkistamaan SEUT-sopimuksen 101 ja 
102 artiklassa säädettyjä kilpailusääntöjä 
ja tekemään niistä joustavampia, jotta 
voitaisiin edistää eurooppalaisten 
teollisuusalalla menestyvien yritysten 
ilmaantumista markkinoille, kuten 
EADS-konserniin kuuluva Airbus; 
muistuttaa myös vaatimuksista, jotka 
Euroopan parlamentti esitti Oldřich 
Vlasákin esittelemässä mietinnössä 
alueellisia valtiontukia koskevista 
suuntaviivoista (2013/2104(INI)), 
tuottavien investointien edistämiseksi 
Euroopan teollisuudessa.

Or. fr


