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Tarkistus 1
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti vuoden 2013 
maakohtaisiin suosituksiin ja erityisesti 
niiden keskittymiseen kunnianhimoisiin
toimenpiteisiin, joilla elvytetään kasvua, 
puututaan työttömyyteen ja luodaan 
työpaikkoja ja edistetään EU:n talouksien 
kilpailukykyä;

1. suhtautuu myönteisesti vuoden 2013 
maakohtaisiin suosituksiin ja erityisesti 
niiden keskittymiseen toimenpiteisiin, 
joilla elvytetään kasvua, puututaan 
työttömyyteen ja luodaan työpaikkoja ja 
edistetään EU:n talouksien kilpailukykyä; 
toteaa huolestuneena, että talous-, 
sosiaali-, rahoitus- ja valtionvelkakriisin 
aiheuttamien jatkuvien paineiden alla 
maakohtaiset suositukset eivät 
kokonaisuudessaan ole tarpeeksi 
kunnianhimoisia; kiinnittää siksi 
huomiota sellaisten suositusten 
puuttumiseen, joissa kehotettaisiin 
palauttamaan kiireellisesti tarvittava 
lainananto reaalitaloudelle ja pk-
yrityksille, vahvistamaan julkisten ja 
yksityisten investointivalmiuksien 
yhteyttä, torjumaan veropetoksia ja 
tarkastelemaan talous- ja rahaliiton 
sosiaalista ulottuvuutta;

Or. en

Tarkistus 2
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa Euroopan parlamentin 
kannasta, jonka mukaan talouspolitiikan 
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eurooppalaista ohjausjaksoa koskevan 
prosessin demokraattista legitimiteettiä on 
vahvistettava; korostaa, että kansalliset 
parlamentit sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset voivat osallistua 
vain hyvin rajoitetusti talouspolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan 
prosessiin, ja katsoo, että niiden rooli 
käytännössä sivuutetaan maakohtaisissa 
suosituksissa, vaikka niiden panosta ja 
osallistumista tarvitaan, jotta 
mahdollisuuksia Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamiseen voitaisiin 
parantaa;

Or. en

Tarkistus 3
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos 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 Euroopan 
unionin 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 Euroopan tasolla ja 
koheesiopolitiikan keskeisestä roolista 
kriisin torjunnassa ja EU:n ja sen alueiden 
saattamisessa kestävälle kasvu-uralle; 
korostaa näin ollen riittävien 
talousarviomäärärahojen ja 
makrotaloudellisen ehdollisuuden
varmistamisen merkitystä Euroopan 
unionin 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. de
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Tarkistus 4
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos 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 Euroopan 
unionin 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, 
alueellisten erojen kaventamisessa ja 
EU:n ja sen alueiden saattamisessa 
kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen 
riittävien talousarviomäärärahojen 
varmistamisen merkitystä Euroopan 
unionin 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. en

Tarkistus 5
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on erittäin huolissaan julkisten ja 
yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, 
että on toteutettava päättäväisiä 
toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden 
uudistamiseksi, sovellettava varovaista 

3. on erittäin huolissaan julkisten ja 
yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, 
että on toteutettava päättäväisiä 
toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden 
uudistamiseksi, sovellettava varovaista 
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palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva 
kasvumalli innovaatioon ja tuotannon 
siirtämiseen kohti suuren lisäarvon 
tarjoavia toimia; ilmaisee uskovansa lujasti 
siihen, että rakenne- ja investointirahastot 
ovat olennaisen tärkeitä kaikkien edellä 
mainittuja kohtia koskevien puutteiden 
ennaltaehkäisyssä ja lieventämisessä;

palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva 
kasvumalli innovaatioon ja siirtymiseen 
kohti vihreää vähähiilistä taloutta ja 
suuren lisäarvon tarjoavia toimia; ilmaisee 
uskovansa lujasti siihen, että rakenne- ja 
investointirahastot ovat olennaisen tärkeitä 
kaikkien edellä mainittujen kohtien 
vahvistamisessa sekä niitä koskevien 
puutteiden ennaltaehkäisyssä ja 
lieventämisessä;

Or. en

Tarkistus 6
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on erittäin huolissaan julkisten ja 
yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, 
että on toteutettava päättäväisiä 
toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden 
uudistamiseksi, sovellettava varovaista 
palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva 
kasvumalli innovaatioon ja tuotannon 
siirtämiseen kohti suuren lisäarvon 
tarjoavia toimia; ilmaisee uskovansa lujasti 
siihen, että rakenne- ja investointirahastot 
ovat olennaisen tärkeitä kaikkien edellä 
mainittuja kohtia koskevien puutteiden 
ennaltaehkäisyssä ja lieventämisessä;

3. on erittäin huolissaan julkisten ja 
yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, 
että on toteutettava päättäväisiä 
toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden 
uudistamiseksi, sovellettava varovaista 
palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva 
kasvumalli innovaatioon ja tuotannon 
siirtämiseen kohti suuren lisäarvon 
tarjoavia toimia; ilmaisee uskovansa lujasti 
siihen, että rakenne- ja investointirahastot 
ovat olennaisen tärkeitä kaikkien edellä 
mainittuja kohtia koskevien puutteiden 
ennaltaehkäisyssä ja lieventämisessä sekä 
julkisten investointien edistämisessä; 
panee merkille, että jäsenvaltioissa 
voitaisiin tukea rakennerahastoista 
peräisin olevia julkisia investointeja 
tarjoamalla tiettyä joustavuutta näiden 
varojen rahoitusmenettelyihin, ja toteaa, 
että tätä joustavuutta voitaisiin tarjota 
esimerkiksi lisäämällä niiden valtioiden 
yhteisrahoitusosuutta, jotka liittyvät 
sopeutusohjelmaan ja saavat EU:n tukea, 
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tai pidentämällä varojen vapauttamista 
koskevaa sääntöä yhdellä vuodella 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta 
ohjelmakaudella 2007–2013 (kuten 
tehdään ohjelmakaudella 2014–2020);

Or. en

Tarkistus 7
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on erittäin huolissaan julkisten ja 
yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, 
että on toteutettava päättäväisiä 
toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden 
uudistamiseksi, sovellettava varovaista 
palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva 
kasvumalli innovaatioon ja tuotannon 
siirtämiseen kohti suuren lisäarvon 
tarjoavia toimia; ilmaisee uskovansa lujasti 
siihen, että rakenne- ja investointirahastot 
ovat olennaisen tärkeitä kaikkien edellä 
mainittuja kohtia koskevien puutteiden 
ennaltaehkäisyssä ja lieventämisessä;

3. on erittäin huolissaan julkisten ja 
yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, 
että on toteutettava päättäväisiä 
toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden 
uudistamiseksi, sovellettava varovaista 
palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva 
kasvumalli innovaatioon ja tuotannon 
siirtämiseen kohti suuren lisäarvon 
tarjoavia toimia; katsoo, että kestävän 
talouspolitiikan edellytyksenä ovat erittäin 
hyvät olosuhteet yritysten perustamiselle; 
ilmaisee uskovansa lujasti siihen, että 
rakenne- ja investointirahastot ovat 
olennaisen tärkeitä kaikkien edellä 
mainittuja kohtia koskevien puutteiden 
ennaltaehkäisyssä ja lieventämisessä;

Or. de

Tarkistus 8
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että erittäin niukan budjetin ja 
yksityisen sektorin heikentyneen 
lainanantokyvyn aikana EU:n rakenne-
ja investointirahastoilla voidaan 
merkittävästi edistää talouden elpymistä, 
etenkin hyödyntämällä innovatiivisia 
rahoitusvälineitä; katsoo, että 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
laajempi käyttö koheesiopolitiikassa voi 
vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, luoda EU:n 
talousarviolle kerrannaisvaikutusta, taata 
merkittävän rahoituslähteen strategisille 
alueinvestoinneille ja kasvattaa EU:n 
kasvupotentiaalia; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti keskeiseen 
asemaan, joka uusilla innovatiivisilla 
rahoitusvälineillä on koheesiopolitiikassa 
ohjelmakaudella 2014–2020; kehottaa 
komissiota selkeyttämään 
rahoitusvälineiden asemaa myös 
maakohtaisissa suosituksissa ja 
vahvistamaan Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä EIP:n 
ohjelmien välistä tasapainoa, erityisesti 
pk- ja mikroyritysten lainantakauksen 
alalla;

Or. en

Tarkistus 9
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on huolissaan tiettyjen EU:n alueiden 
deindustrialisaatiosta, josta seuraa 
kohtuutonta työttömyyttä ja lukuisia 
väestönmuutoksiin liittyviä ongelmia;
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Or. ro

Tarkistus 10
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee huolestuneena merkille, että 
tuotantotalouden, etenkin pk-yritysten, 
rahoitus ei ole palautunut ennalleen koko 
EU:ssa ja että vähemmän kehittyneet 
alueet ovat kärsineet pahiten; toteaa, että 
lainansaantia koskevat kasvavat erot 
voivat entisestään syventää alueellisia 
eroja; korostaa sen vuoksi Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen kykyä 
yhdistää julkisia ja yksityisiä investointeja 
ja luoda vaihtoehtoisia rahoituslähteitä 
pk-yrityksille; kehottaa komissiota 
varmistamaan hyvissä ajoin ja ennen 
ohjelmakauden 2014–2020 alkua, että 
käyttövalmiiden innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käyttöön liittyvä 
lainsäädäntö on selkeää ja avointa;

Or. en

Tarkistus 11
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että EKP:n talouden 
suojaamiseksi käyttöön ottamat 
toimenpiteet ovat tyynnyttäneet 
rahoitusmarkkinoita mutta euroalueen 
kilpailukykyä koskeva ongelma on vielä 
ratkaisematta;

4. katsoo, että EKP:n talouden 
suojaamiseksi käyttöön ottamat 
toimenpiteet ovat vakauttaneet euroaluetta 
ja tyynnyttäneet rahoitusmarkkinoita mutta 
euroalueen kilpailukykyä koskeva ongelma
on vielä ratkaisematta;

Or. en
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Tarkistus 12
Vasilica Viorica Dăncilă
Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden 
uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli 
parantaa työmarkkinoiden 
häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja 
ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä 
työpaikasta toiseen; muistuttaa kuitenkin, 
että tarvitaan uusia ja perusteellisempia 
uudistuksia muun muassa työmarkkinoiden 
liikkuvuuden ja erityisesti nuorten 
liikkuvuuden parantamiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota nuorten ihmisten 
ammatillisten mahdollisuuksien 
parantamiseen, erityisesti niiden, joilla on 
vaikeuksia päästä työmarkkinoille, 
työnhakutuen antamiseksi ja selkeiden ja 
avointen yhteyksien luomiseksi 
koulutuksen ja harjoittelun välille, jotta 
taidot ja saatavilla olevat työpaikat saadaan 
vastaamaan toisiaan paremmin;

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden 
uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli 
parantaa työmarkkinoiden 
häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja 
ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä 
työpaikasta toiseen; muistuttaa kuitenkin, 
että tarvitaan uusia ja perusteellisempia 
uudistuksia muun muassa työmarkkinoiden 
liikkuvuuden ja erityisesti nuorten 
liikkuvuuden parantamiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota nuorten ihmisten 
liiketoiminnan aloitusohjelmien 
edistämiseen ja ammatillisten 
mahdollisuuksien parantamiseen, erityisesti 
niiden, joilla on vaikeuksia päästä 
työmarkkinoille, työnhakutuen antamiseksi 
ja selkeiden ja avointen yhteyksien 
luomiseksi koulutuksen ja harjoittelun 
välille, jotta taidot ja saatavilla olevat 
työpaikat saadaan vastaamaan toisiaan 
paremmin, minkä avulla voidaan estää 
osaavan työvoiman puuttumista koskevan 
ongelman vaikeutuminen;

Or. ro

Tarkistus 13
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden 
uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli 
parantaa työmarkkinoiden 
häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja 

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden 
uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli 
parantaa työmarkkinoiden 
häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja 
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ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä 
työpaikasta toiseen; muistuttaa kuitenkin, 
että tarvitaan uusia ja perusteellisempia 
uudistuksia muun muassa työmarkkinoiden 
liikkuvuuden ja erityisesti nuorten 
liikkuvuuden parantamiseksi kiinnittäen
erityistä huomiota nuorten ihmisten 
ammatillisten mahdollisuuksien 
parantamiseen, erityisesti niiden, joilla on 
vaikeuksia päästä työmarkkinoille, 
työnhakutuen antamiseksi ja selkeiden ja 
avointen yhteyksien luomiseksi 
koulutuksen ja harjoittelun välille, jotta 
taidot ja saatavilla olevat työpaikat saadaan 
vastaamaan toisiaan paremmin;

ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä 
työpaikasta toiseen; muistuttaa kuitenkin, 
että tarvitaan uusia ja perusteellisempia 
uudistuksia muun muassa työmarkkinoiden 
liikkuvuuden ja erityisesti nuorten 
liikkuvuuden parantamiseksi; kehottaa 
tässä yhteydessä ja viitaten Euroopan 
nuorisotyöttömyyttä koskeviin hälyttäviin 
lukuihin komissiota kiinnittämään
erityistä huomiota nuorten ihmisten 
ammatillisten mahdollisuuksien 
parantamiseen, erityisesti niiden, joilla on 
vaikeuksia päästä työmarkkinoille, 
työnhakutuen antamiseksi ja selkeiden ja 
avointen yhteyksien luomiseksi 
koulutuksen ja harjoittelun välille, jotta 
taidot ja saatavilla olevat työpaikat saadaan 
vastaamaan toisiaan paremmin;

Or. en

Tarkistus 14
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden 
uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli 
parantaa työmarkkinoiden 
häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja 
ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä 
työpaikasta toiseen; muistuttaa kuitenkin, 
että tarvitaan uusia ja perusteellisempia 
uudistuksia muun muassa työmarkkinoiden 
liikkuvuuden ja erityisesti nuorten 
liikkuvuuden parantamiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota nuorten ihmisten 
ammatillisten mahdollisuuksien 
parantamiseen, erityisesti niiden, joilla on 
vaikeuksia päästä työmarkkinoille, 
työnhakutuen antamiseksi ja selkeiden ja 

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden 
uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli 
parantaa työmarkkinoiden 
häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja 
ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä 
työpaikasta toiseen; muistuttaa kuitenkin, 
että tarvitaan uusia ja perusteellisempia 
uudistuksia muun muassa työmarkkinoiden 
liikkuvuuden ja erityisesti nuorten 
liikkuvuuden parantamiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota nuorten ihmisten 
ammatillisten mahdollisuuksien 
parantamiseen, erityisesti niiden, joilla on 
vaikeuksia päästä työmarkkinoille, 
työnhakutuen antamiseksi ja selkeiden ja 
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avointen yhteyksien luomiseksi 
koulutuksen ja harjoittelun välille, jotta
taidot ja saatavilla olevat työpaikat saadaan 
vastaamaan toisiaan paremmin;

avointen yhteyksien luomiseksi 
koulutuksen ja harjoittelun välille, jotta 
taidot ja saatavilla olevat työpaikat saadaan 
vastaamaan toisiaan paremmin; toteaa, että 
koulutuksen kaksoisjärjestelmä on 
erittäin mukautunut työmarkkinoiden 
vaatimuksiin ja että se helpottaa nuorten 
siirtymistä työelämään;

Or. de

Tarkistus 15
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on priorisoitava kaikkia
mahdollisia toimenpiteitä 
nuorisotyöttömyyden kriisin 
kukistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että tarvitsemme nyt 
enemmän kuin koskaan alueellisia, 
kansallisia ja EU:n tason 
rakenneuudistuksia, joilla luodaan 
työllistymismahdollisuuksia nuorille 
työntekijöille; korostaa, että näissä 
pyrkimyksissä olisi keskityttävä erityisesti 
EU:n työllisyysstrategioiden ja EU:n 
talouden tulevien tarpeiden 
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yhteensovittamiseen;

Or. ro

Tarkistus 17
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että nuorten yrittäjyyden 
edistämiseen erityisten liiketoiminnan 
aloitusmahdollisuuksien luomisen avulla 
pyrkiviä ohjelmia on jatkettava ja että 
niiden yhteydessä on helpotettava EU:n 
rahoituksen ja yritysneuvonnan 
saatavuutta;

Or. ro

Tarkistus 18
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että EU:ssa on ryhdyttävä 
kiireellisiin toimenpiteisiin, joiden avulla 
EU:sta tehdään kansainvälisesti 
kilpailukykyisempi ja luodaan kestävää 
sisäistä kasvua; korostaa, että 
pyrkimyksissä on keskityttävä sellaisten 
innovatiivisten järjestelyjen luomiseen, 
jotka mahdollistavat pk-yrityksille 
edullisemman ja helpomman 
luotonsaannin ja parantavat 
liiketoimintaympäristöä edistämällä uusia 
pääomalähteitä, kuten yritysten välistä 
lainanantoa, sekä lisäävät riskipääoman 
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saatavuutta; 

Or. ro

Tarkistus 19
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti liiallisia 
alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien 
jäsenvaltioiden määrän vähenemiseen; 
kehottaa lujasti komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään vakaus- ja 
kasvusopimuksen ennaltaehkäisevään 
osioon sisältyvän kaiken joustavuusvaran, 
jotta tuottavien julkisten investointien 
tarpeet saadaan tasapainotettua julkisen 
talouden kurinalaisuuden tavoitteiden 
kanssa esimerkiksi jättämällä rakenne- ja 
investointirahastojen kansallisen 
rahoitusosuuden yhteenlasketut määrät 
vakaus- ja kasvusopimuksella määrättyjen 
rajojen ulkopuolelle tai perustamalla 
sopimusta varten tarvittavat laskelmat 
jäsenvaltioiden käteisvaravaatimuksiin eikä 
niiden bruttovaatimuksiin.

7. suhtautuu myönteisesti liiallisia 
alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien 
jäsenvaltioiden määrän vähenemiseen ja 
siihen, että jäsenvaltiot vähentävät 
velkojaan ja lujittavat talouksiaan; 
kehottaa lujasti komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään vakaus- ja 
kasvusopimuksen ennaltaehkäisevään 
osioon sisältyvän kaiken joustavuusvaran, 
jotta tuottavien julkisten investointien 
tarpeet saadaan tasapainotettua julkisen 
talouden kurinalaisuuden tavoitteiden 
kanssa esimerkiksi jättämällä rakenne- ja 
investointirahastojen kansallisen 
rahoitusosuuden yhteenlasketut määrät 
vakaus- ja kasvusopimuksella määrättyjen 
rajojen ulkopuolelle tai perustamalla 
sopimusta varten tarvittavat laskelmat 
jäsenvaltioiden käteisvaravaatimuksiin eikä 
niiden bruttovaatimuksiin.

Or. de

Tarkistus 20
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa Euroopan parlamentin 
kannasta vastustaa ehdotettuja 
makrotaloudellisia ehtoja Euroopan 
unionin rakenne- ja investointirahastoja 
koskevissa monivuotiseen 
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rahoituskehykseen liittyvissä 
neuvotteluissa, koska niillä rangaistaisiin 
alueita siitä, että kansallisella tasolla ei 
mahdollisesti onnistuta noudattamaan 
talouden ohjausmenettelyjä, ilman suoraa 
yhteyttä alueellisen ja kansallisen tason 
poliittisen tuloksellisuuden välillä;

Or. en

Tarkistus 21
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota saattamaan 
talous- ja rahaliitto loppuun antamalla 
sosiaaliseen pilariin liittyviä 
lainsäädäntöehdotuksia; korostaa, että 
tämän pilarin rakennusosana toimivaan 
sosiaaliseen tulostauluun on sisällytettävä 
myös keskeisiä alueellisia ja paikallisia 
erityispiirteitä;

Or. en


