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Tarkistus 1
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Mietinnön otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten

Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten

Or. en

Tarkistus 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
11 artiklan, jossa velvoitetaan unionin 
toimielimet sisällyttämään 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
unionin politiikan ja toiminnan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen erityisesti 
kestävän kehityksen edistämiseksi,

Or. en

Tarkistus 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kolme 
monialaista lauseketta 8, 9 ja 10 sekä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artiklan,

Or. en

Tarkistus 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston ja 
neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, 
Euroopan parlamentin ja komission 
yhteisen julkilausuman Euroopan 
unionin kehityspolitiikasta: 
"Eurooppalainen konsensus", joka 
allekirjoitettiin 20. joulukuuta 2005,
__________________
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1. 

Or. en

Tarkistus 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
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strategisesta 
energiateknologiasuunnitelmasta,

Or. en

Tarkistus 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhdennetyn 
suuntaviivan 10, joka koskee sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä ja köyhyyden 
torjumista,

Or. en

Tarkistus 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-
arvostrategian vuosiksi 2010–2015, 
nuorisosopimuksen, vammaisstrategian, 
mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevan 
eurooppalaisen sopimuksen ja EU:n 
lapsen oikeuksien ohjelman,

Or. en

Tarkistus 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)



PE462.723v01-00 6/106 AM\862964FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on ratifioinut YK:n yleissopimuksen 
vammaisten oikeuksista,

Or. en

Tarkistus 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 
ja 15. joulukuuta 2010 antamansa 
päätöslauselmat parlamentin kannasta 
vuoden 2011 talousarvioon,

Or. en

Tarkistus 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon parlamentin rahoitus-, 
talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevän 
erityisvaliokunnan toteuttaman työn sekä 
tarpeen seurata kyseisen valiokunnan 
työtä etenkin kestävän kehityksen ja 
laadukkaan kasvun sekä pitkäaikaisten 
sijoitusten tukemisen osalta kriisin pitkän 
aikavälin vaikutuksiin puuttumiseksi,

Or. en
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Tarkistus 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
311 artiklan mukaan unionin on 
huolehdittava siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat, jotka rahoitetaan 
kokonaisuudessaan unionin omin varoin,

Or. en

Tarkistus 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
312 artiklan 5 kohdan ja 324 artiklan 
mukaisesti Euroopan parlamentti 
osallistuu asianmukaisella tavalla 
seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytäviin 
neuvotteluihin,

Or. en

Tarkistus 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo lujittaa unionin politiikkoja ja 
luo uusia toimivallan aloja, jotka olisi 
otettava huomioon seuraavassa
monivuotisessa rahoituskehyksessä,

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo, joka lujittaa unionin 
politiikkoja ja luo uusia toimivallan aloja,
sekä Eurooppa-neuvostossa äskettäin 
sovitut EU:n lisäsitoumukset, kuten 
Eurooppa 2020 -strategia ja kehitysmaille 
myönnettävä taloudellinen tuki niiden 
auttamiseksi ilmastonmuutoksen 
torjumisessa, joilla on huomattavia 
taloudellisia vaikutuksia, eivät näy vielä 
asianmukaisesti nykyisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, joten 
ne on otettava huomioon seuraavassa
monivuotisessa rahoituskehyksessä,

Or. en

Tarkistus 14
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo lujittaa unionin politiikkoja ja 
luo uusia toimivallan aloja, jotka olisi 
otettava huomioon seuraavassa
monivuotisessa rahoituskehyksessä,

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo, jota vastustettiin Ranskan ja 
Alankomaiden kansanäänestyksissä, 
kuten Euroopan perustuslakiakin, 
vahvistaa unionin keskitettyä 
politiikantekoa ja luo uusia 
toiminnanaloja,

Or. en

Tarkistus 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että mikäli Lissabonin 
sopimuksesta johtuvaa uutta toimivaltaa 
ja EU:n uusia sitoumuksia ei ole 
mahdollista mukauttaa valitsematta 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
kielteisiä painopistealoja, sitoumukset 
olisi säilytettävä 1 prosentissa EU:n 
BKTL:sta seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä,

Or. en

Tarkistus 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 
vahvistetut Euroopan unionin arvot ja 
periaatteet, kuten demokratia, 
ihmisoikeudet, naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, olisi otettava 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen lähtökohdaksi, ja 
niiden pitäisi näkyä EU:n talousarviossa,

Or. en

Tarkistus 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 
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vahvistetut Euroopan unionin arvot ja 
periaatteet, kuten demokratia, 
ihmisoikeudet, naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, olisi otettava 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen lähtökohdaksi, ja 
niiden pitäisi näkyä EU:n talousarviossa,

Or. en

Tarkistus 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu,
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen,
tuotannon ja säästöjen
maailmanlaajuisen jakautumisen 
painottuminen nopeasti kehittyvien 
valtioiden suuntaan sekä terrorismista ja 
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen rahoitus- ja
talouskriisi, vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtyminen, väestörakenteen muutos, 
yleishyödyllisten palveluiden 
kehittyminen, hyvän työn edistäminen, 
sukupuolten välinen tasa-arvo, 
ympäristön ja yhteiskunnan kestävä 
kehitys, säästöjä ja sijoituksia koskevan 
epävarmuuden maailmanlaajuinen 
lisääntyminen, nykyiset vaihtotaseasemat, 
työllisyys ja tulonjako sekä 
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
unionilta ja sen jäsenvaltioilta; katsoo, että 
näiden epäkohtien korjaaminen sekä 
maailmanlaajuisesti että Euroopan 
unionin sisällä edellyttää yhteistyöhön 
perustuvaa lähestymistapaa, jossa 
keskitytään sisäisen kysynnän ja 
kotimaan talouden vahvistamiseen 
tähdättäessä yhteiskunnan ja ympäristön 
kestävään kehitykseen sekä kullakin 
maailman alueella että EU:n sisällä sen 
sijaan, että pyrittäisiin yhä kovempaan 
kilpailuun, joka vain pahentaa nykyistä 
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epätasapainoa ja saattaa johtaa jopa 
maailmanlaajuiseen valuuttasotaan,

Or. en

Tarkistus 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen,
tuotannon ja säästöjen 
maailmanlaajuisen jakautumisen 
painottuminen nopeasti kehittyvien 
valtioiden suuntaan sekä terrorismista ja
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
ilmastonmuutokseen puuttuminen, 
energiaa ja vettä sekä luonnonvaroja 
koskevat kilpailevat näkemykset, 
väestörakenteesta aiheutuvat haasteet –
myös maahanmuuttajien kotouttaminen 
ja turvapaikanhakijoiden suojeleminen 
perusarvojen ja yleismaailmallisten 
ihmisoikeuksien perusteella – sekä 
naisten ja miesten välisen todellisen tasa-
arvon puuttuminen ja terrorismista ja 
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

Or. en

Tarkistus 20
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
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maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen,
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

maailmanlaajuiset talous-, sosiaali- ja 
ympäristökriisit, nopeasti kehittyvien
valtioiden nopea kasvu, tarve siirtyä 
kestävään hiilen jälkeisiä luonnonvaroja 
hyödyntävään ja ilman ydinvoimaa 
toimivaan energiatehokkaaseen
yhteiskuntaan, väestörakenteesta 
aiheutuvat haasteet, tulojaossa ja 
köyhyydessä ilmenevät erot, tuotannon ja 
säästöjen maailmanlaajuisen jakautumisen 
painottuminen nopeasti kehittyvien 
valtioiden suuntaan sekä 
luonnonkatastrofeista ja ihmisen 
aiheuttamista katastrofeista, terrorismista 
ja järjestäytyneestä rikollisuudesta 
aiheutuvat uhat edellyttävät voimakasta 
vastausta unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

Or. en

Tarkistus 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan ja 
resurssitehokkaaseen talouteen
siirtyminen, unionin sosiaalisen mallin 
kestävyyttä uhkaava väestön ikääntyminen, 
tuotannon ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan, köyhyyden 
torjuminen sekä terrorismista ja
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

Or. en
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Tarkistus 22
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
väestön ikääntyminen, tuotannon ja 
säästöjen maailmanlaajuisen jakautumisen 
painottuminen nopeasti kehittyvien 
valtioiden suuntaan sekä järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

Or. pt

Tarkistus 23
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
väestön ikääntyminen, tuotannon ja 
säästöjen maailmanlaajuisen jakautumisen 
painottuminen nopeasti kehittyvien 
valtioiden suuntaan sekä terrorismista ja
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
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rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

Or. en

Tarkistus 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu,
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan, edelleen 
olemassa olevat sosiaaliset, taloudelliset ja 
alueelliset erot sekä terrorismista ja
järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvat 
uhat edellyttävät voimakasta vastausta 
unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

Or. en

Tarkistus 25
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, nopeasti 
kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 

katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin 
kohdistuvat haasteet, kuten 
maailmanlaajuinen talouskriisi, jyrkästi 
nousevat työttömyysluvut, nopeasti 
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vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

kehittyvien valtioiden nopea kasvu, 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen, 
unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä 
uhkaava väestön ikääntyminen, tuotannon 
ja säästöjen maailmanlaajuisen 
jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä 
terrorismista ja järjestäytyneestä 
rikollisuudesta aiheutuvat uhat edellyttävät 
voimakasta vastausta unionilta ja sen 
jäsenvaltioilta,

Or. de

Tarkistus 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että Euroopan unionilla on 
enemmän painoarvoa kansainvälisesti 
kuin sen yksittäisillä jäsenvaltioilla 
yhteenlaskettuna,

Or. en

Tarkistus 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. katsoo, ettei EU:n talousarviota 
voida pitää uskottavana välineenä 
pyrittäessä vakauttamaan Euroopan 
taloutta ja vilkastuttamaan 
talouskehitystä, ellei EU:n monivuotista 
rahoituskehystä ja sen tulojärjestelmää 
muuteta rohkeasti ja radikaalisti,
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Or. en

Tarkistus 28
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D c. katsoo, että yksi unionin 
perussopimuksissa määritellyistä 
tärkeimmistä tehtävistä on taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja jäsenvaltioiden 
välisen solidaarisuuden edistäminen,

Or. pl

Tarkistus 29
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D d. katsoo, että vaikka unionin eri 
alueiden välistä taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta on onnistuttu 
edistämään viime vuosina, edelleen on 
olemassa pahoja sisäisiä eroja, jotka 
edellyttävät perinteisten rakenne- ja 
koheesiorahastojen säilyttämistä,

Or. en

Tarkistus 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D e kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D e. katsoo, että Euroopan unionin 
tulevan politiikan päätavoitteena pitäisi 
olla alueiden välisten erojen 
kaventaminen ja että näkyvä ja 
onnistunut koheesiopolitiikka tuo 
itsessään eurooppalaista lisäarvoa; 
katsoo, että EU:n kaikki 27 jäsenvaltiota 
hyötyvät tällaisesta politiikasta,

Or. en

Tarkistus 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D f. katsoo, että EU:n talousarvio on
edelleen rajallinen ja kansalliset 
talousarviot ovat vaikeuksissa, mikä 
vaarantaa EU:n kasvun kestävyyden ja 
sen ohjelmien ja hankkeiden 
elinkelpoisuuden ja uhkaa myös 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta,

Or. en

Tarkistus 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D g kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D g. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin" (Euroopan unionista 
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tehdyn sopimuksen 311 artikla),

Or. en

Tarkistus 33
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU:n kansalaiset 
edellyttävät enemmän unionilta ja 
suhtautuvat myös kriittisemmin sen 
toimintaan, ja katsoo, että unionin 
tunteminen omaksi palautuu vain, kun sen 
kansalaiset luottavat siihen, että unioni 
edistää parhaiten heidän arvojaan ja 
etujaan,

E. katsoo, että EU:n kansalaiset 
edellyttävät enemmän unionilta ja 
suhtautuvat myös kriittisemmin sen 
toimintaan, ja katsoo, että unionin 
tunteminen omaksi toteutuu vasta sitten, 
kun sen kansalaiset luottavat siihen, että 
unioni edistää heidän arvojaan ja etujaan,

Or. en

Tarkistus 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
pitäisi auttaa Eurooppaa toipumaan 
kriisistä entistä vahvempana työpaikkojen 
luomisen sekä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun avulla; katsoo, että 
strategia perustuu unionin viiteen 
yleistavoitteeseen: työllisyyden 
edistämiseen, innovoinnin, tutkimuksen ja 
kehityksen edellytysten parantamiseen, 
ilmastonmuutosta ja energiaa koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen, koulutustason 
parantamiseen ja sosiaalisen osallisuuden 

F. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
pitäisi auttaa Eurooppaa toipumaan 
kriisistä entistä vahvempana työpaikkojen 
luomisen sekä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun avulla; katsoo, että 
strategia perustuu unionin viiteen 
yleistavoitteeseen: työllisyyden 
edistämiseen, innovoinnin, tutkimuksen ja 
kehityksen edellytysten parantamiseen, 
ilmastonmuutosta ja energiaa koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen, koulutustason 
parantamiseen ja sosiaalisen osallisuuden 
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edistämiseen erityisesti köyhyyttä 
vähentämällä,

ja kulttuurisen monimuotoisuuden
edistämiseen erityisesti köyhyyttä 
vähentämällä,

Or. en

Tarkistus 35
Luis de Grandes Pascual

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että liikenteen 
infrastruktuurien merkitys 
sisämarkkinoille niiden parantaessa 
kansalaisten, tavaroiden ja palvelujen 
liikkuvuutta ja vaikuttaessa taloudellisen 
toiminnan vilkastumiseen ja työpaikkojen 
syntymiseen sekä lisätessä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, edellyttää, että ne on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä,

Or. es

Tarkistus 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. katsoo, että vuosituhannen 
kehitystavoitteet ovat Lissabonin 
sopimuksen mukaisiin EU:n ensisijaisiin 
poliittisiin tavoitteisiin kuuluvan 
köyhyyden vähentämisen tavoitteen 
mukaisia;
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Or. en

Tarkistus 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F c. katsoo, että jaetun vallan ja vastuun 
periaate olisi otettava käyttöön naisten ja 
miesten välillä kotona, työpaikalla ja 
laajemmin kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla tasa-arvon, 
kehityksen ja rauhan 
ennakkoedellytyksenä ja ihmisiin 
keskittyvän kestävän kehityksen 
perustana,

Or. en

Tarkistus 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

G. katsoo, että unionin talousarvio ei ole 
riittävä edessä olevien tehtävien kannalta, 
jos sen enimmäismäärä jää vaivaiseen 
1,23 prosenttiin EU:n BKTL:sta; katsoo, 
että sen vaikutusta voidaan voimistaa, 
mikäli siinä lisätään rahoituslähteiden 
hyödyntämistä sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta kestävien investointien 
tukemiseksi ja laadukkaiden työpaikkojen 
lisäämiseksi ihmisarvoisen ja hyvän työn 
käsitteen mukaisesti, jolloin kiihdytetään 
unionin menojen moninkertaistavaa 
vaikutusta,
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Or. en

Tarkistus 39
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

G. katsoo, että EU:n talousarviomenojen 
strategisten painopistealojen järjestystä on 
muutettava perinpohjaisesti; katsoo, että 
unionin talousarvio voi olla merkittävä 
uudistuksia edistävä tekijä, jos EU:n 
menoissa keskitytään talouskasvua 
vilkastuttaville aloille, kuten innovointiin, 
tutkimukseen ja kehitykseen, ja katsoo, 
että sen vaikutusta voidaan voimistaa, 
mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

Or. en

Tarkistus 40
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa investoinneilla,
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Or. en

Tarkistus 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

G. katsoo, että unionin talousarvio on
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

Or. en

Tarkistus 42
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

Or. pt

Tarkistus 43
Bas Eickhout
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä 
investointien tukemiseksi, jolloin 
kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla 
merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
katsoo, että sen vaikutusta voidaan 
voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
ja julkisten rahoituslähteiden 
hyödyntämistä investointien tukemiseksi, 
jolloin kiihdytetään unionin menojen 
moninkertaistavaa vaikutusta,

Or. en

Tarkistus 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että EU:n talousarvio on 
edelleen jäsenvaltioiden keskinäisen 
solidaarisuuden paras rahoitusväline sekä 
yhteisten tavoitteiden ja periaatteiden 
koordinointi- ja toteuttamisväline pitkällä 
aikavälillä,

Or. en

Tarkistus 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. katsoo, että niin sanotulla 
oikeudellisen palautuman periaatteella ei 
ole taloudellista perustaa, sillä pelkästään 
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nettomaksajaan tai nettosaajaan 
perustuvassa lähestymistavassa ei oteta 
asianmukaisesti huomioon eurooppalaista 
lisäarvoa, heijastusvaikutuksia eikä EU:n 
jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
periaatetta, minkä vuoksi sillä 
vaarannetaan EU:n yhteinen poliittinen 
päämäärä,

Or. en

Tarkistus 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että moitteettoman varainhoidon 
periaate on yksi unionin talousarvion 
täytäntöönpanon perusperiaatteista, ja
katsoo, että monet jäsenvaltiot tekevät 
parhaillaan vaikeita verotuksellisia 
mukautuksia kansallisiin 
talousarvioihinsa; katsoo myös, että
moitteettoman varainhoidon – tehokkuus, 
talous – merkitys on kasvanut entisestään
julkisten menojen alalla sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa,

H. katsoo, että moitteettoman varainhoidon 
periaate on yksi unionin talousarvion 
täytäntöönpanon perusperiaatteista; katsoo, 
että moitteettoman varainhoidon –
tehokkuus, talous – merkitys on suuri
julkisten menojen alalla sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa,

Or. en

Tarkistus 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että monivuotisen 
rahoituskehyksen taso olisi pidettävä 
tosiasiallisesti entisellään jäsenvaltioiden 
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kansallisiin talousarvioihinsa tekemien 
mukautusten mukaisesti ja painopisteen 
pitämiseksi varanhoidossa; katsoo, että 
Eurooppa 2020 -strategian 
rahoittamiseksi tehokkaalla tavalla 
tarvitaan näin ollen menojen merkittävää 
uudelleenpriorisointia,

Or. en

Tarkistus 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. katsoo, että monet jäsenvaltiot 
tekevät parhaillaan vaikeita 
verotuksellisia mukautuksia kansallisiin 
talousarvioihinsa;

Or. en

Tarkistus 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että määräykset, jotka liittyvät 
menoja koskevien ohjelmien kausittaiseen 
mukauttamiseen muuttuviin tarpeisiin ja 
oloihin, ovat olleet riittämättömiä, ja 
katsoo, että määräyksien ja säännöksien 
monimutkaisuus on ollut yksi hallinta- ja 
valvontajärjestelmiin liittyvän 
alisuoriutumisen syistä,

I. katsoo, että määräykset, jotka liittyvät 
menoja koskevien ohjelmien kausittaiseen 
mukauttamiseen muuttuviin tarpeisiin ja 
oloihin, ovat olleet riittämättömiä, ja 
katsoo, että määräyksien ja säännöksien 
monimutkaisuus ja tuloksiin perustuvan 
lähestymistavan puuttuminen on ollut yksi 
hallinta- ja valvontajärjestelmiin liittyvän 
alisuoriutumisen syistä,

Or. en
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Tarkistus 50
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta 
nykyisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 
ovat osoittaneet selvästi, että mahdollisuus 
ottaa rahoituskehyksen puitteissa 
huomioon uusia tilanteita ja painopistealoja 
vaarantamatta olemassa olevia tilanteita ja 
painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
avulla ei ole ollut mahdollista vastata 
nopeasti uusiin sitoumuksiin, kuten 
Galileoon, ITERiin, 
elintarvikerahoitusvälineeseen tai 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan,

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta 
nykyisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 
ovat osoittaneet selvästi, että mahdollisuus 
ottaa rahoituskehyksen puitteissa 
huomioon uusia tilanteita ja painopistealoja 
vaarantamatta olemassa olevia tilanteita ja 
painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
avulla ei ole ollut mahdollista vastata 
nopeasti uusiin rahoitustarpeisiin, kuten 
niihin, jotka liittyvät Galileoon, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituuttiin, 
elintarvikerahoitusvälineeseen tai 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan,

Or. en

Tarkistus 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta 
nykyisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 
ovat osoittaneet selvästi, että mahdollisuus 
ottaa rahoituskehyksen puitteissa 
huomioon uusia tilanteita ja painopistealoja 
vaarantamatta olemassa olevia tilanteita ja 
painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
avulla ei ole ollut mahdollista vastata 

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta 
nykyisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 
ovat osoittaneet selvästi, että mahdollisuus 
ottaa rahoituskehyksen puitteissa 
huomioon uusia tilanteita ja painopistealoja 
vaarantamatta olemassa olevia tilanteita ja 
painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
avulla ei ole ollut mahdollista vastata 
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nopeasti uusiin sitoumuksiin, kuten 
Galileoon, ITERiin, 
elintarvikerahoitusvälineeseen tai 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan,

nopeasti uusiin sitoumuksiin, kuten 
Galileoon, ITERiin, 
elintarvikerahoitusvälineeseen tai 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan 
ja Tukholman ohjelmaan,

Or. en

Tarkistus 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta 
nykyisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 
ovat osoittaneet selvästi, että mahdollisuus 
ottaa rahoituskehyksen puitteissa 
huomioon uusia tilanteita ja painopistealoja 
vaarantamatta olemassa olevia tilanteita ja 
painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
avulla ei ole ollut mahdollista vastata
nopeasti uusiin sitoumuksiin, kuten 
Galileoon, ITERiin, 
elintarvikerahoitusvälineeseen tai 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan,

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta 
nykyisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 
ovat osoittaneet, että mahdollisuus ottaa 
rahoituskehyksen puitteissa huomioon 
uusia tilanteita ja painopistealoja 
vaarantamatta olemassa olevia tilanteita ja 
painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että 
nykyisellä monivuotisella 
rahoituskehyksellä ei ole pystytty 
vastaamaan yhtä nopeasti uusiin 
sitoumuksiin,

Or. en

Tarkistus 53
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian 
monimutkainen ja vaikeaselkoinen, 
minkä lisäksi sillä on riittämättömät 

Poistetaan.
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yhteydet unionin olemassa oleviin 
politiikkoihin ja se on epätasapuolinen 
erityisesti oikaisumenettelyihin nähden, 
joiden perusteet ovat lakanneet olemasta,

Or. en

Tarkistus 54
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen,

Or. en

Tarkistus 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen,
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Or. en

Tarkistus 56
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen,

Or. en

Tarkistus 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin,

Or. en
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Tarkistus 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian 
monimutkainen ja vaikeaselkoinen, minkä 
lisäksi sillä on riittämättömät yhteydet 
unionin olemassa oleviin politiikkoihin ja 
se on epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

K. katsoo, että BKTL-varojen käyttöönotto 
vuonna 1988 EU:n rahoitusjärjestelmässä 
tarkoitettiin tilapäiseksi omien varojen 
vähentymisen täydentäjäksi, mutta sitä 
jatkettiin ja vahvistettiin vuosien kuluessa 
ja nykyisin se on EU:n talousarviovarojen 
pääasiallinen lähde; katsoo, että tätä 
valta-asemaa on korostanut 
jäsenvaltioiden taipumus laskea 
nettojäännöksensä, minkä seurauksena 
tehdään useita hyvityksiä, oikaisuja, 
poikkeuksia ja korvauksia, joiden vuoksi 
omien varojen nykyjärjestelmä on liian 
monimutkainen ja vaikeaselkoinen, minkä 
lisäksi sillä on riittämättömät yhteydet 
unionin olemassa oleviin politiikkoihin ja 
se on epätasapuolinen, ja siksi sillä ei 
voida varmistaa unionin politiikkojen 
avointa ja tehokasta rahoittamista 
Euroopan edun mukaisesti ja siksi siitä 
on tullut lopulta täysin käsittämätön 
Euroopan kansalaisille,

Or. en

Tarkistus 59
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu nyt pääasiassa
jäsenvaltioiden BKTL:n perusteella 
laskettuihin rahoitusosuuksiin, ei vastaa 
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riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

yli 40-vuotisten perussopimusmääräysten 
tarkoitusta, on liian monimutkainen ja 
vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteita on sovellettu kapea-alaisesti ja 
varainsiirtoon perustuvien kansallisten 
etujen mukaisesti, mikä ei anna oikeaa 
kuvaa unionin politiikkojen ja menojen 
laajemmista hyödyistä,

Or. en

Tarkistus 60
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen
ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa 
oleviin politiikkoihin ja se on 
epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

K. katsoo, että nykyinen omien varojen 
järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen 
ja epätasapuolinen erityisesti 
oikaisumenettelyihin nähden, joiden 
perusteet ovat lakanneet olemasta,

Or. pt

Tarkistus 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, ettei Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin ole missään 
vaiheessa antanut vahvistuslausumaa 
tilinpäätöksestä,

Or. en

Tarkistus 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 

Poistetaan.
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kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Or. en

Tarkistus 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että Eurooppa 2020 
-strategialla olisi tavoiteltava laajempaa 
poliittista käsitettä EU:n tulevaisuudesta 
sosiaalisesti kilpailukykyisenä ja 
kestävänä unionina, jossa ihmiset ja 
ympäristönsuojelu ovat politiikanteon 
keskipisteenä;

Or. en

Tarkistus 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat aloja, joilla Euroopan unioni, joka on 
paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa 
summa, osoittaa merkityksensä;
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Or. en

Tarkistus 66
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan,
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet ovat 
liian suuria, jotta yksittäiset jäsenvaltiot 
voisivat yksin vastata niihin; on 
vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Or. en

Tarkistus 67
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan,
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet ovat 
liian suuria, jotta yksittäiset jäsenvaltiot 
voisivat yksin vastata niihin; on 
vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Or. pt
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Tarkistus 68
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
energiapulaan sekä ilmastonmuutokseen, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Or. pl

Tarkistus 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
köyhyyden torjuntaan,
ilmastonmuutokseen tai energian 
liialliseen kysyntään, ovat liian suuria, 
jotta yksittäiset jäsenvaltiot voisivat yksin 
vastata niihin; on vakuuttunut siitä, että 
tässä unioni voi kokonaisuutena, joka on 
paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa 
summa, osoittaa merkityksensä;

Or. en

Tarkistus 70
Bas Eickhout



PE462.723v01-00 36/106 AM\862964FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai 
energiatoimituksiin, ovat liian suuria, jotta 
yksittäiset jäsenvaltiot voisivat yksin 
vastata niihin; on vakuuttunut siitä, että 
tässä unioni voi kokonaisuutena, joka on 
paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa 
summa, osoittaa lisäarvonsa;

Or. en

Tarkistus 71
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä,

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin, väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä,

Or. de

Tarkistus 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, epätasa-
arvoon, rakenteelliseen työttömyyteen,
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Or. en

Tarkistus 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
rakenteelliseen työttömyyteen,
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

Or. en

Tarkistus 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen tai 
energiapulaan, ovat liian suuria, jotta 
yksittäiset jäsenvaltiot voisivat yksin 
vastata niihin; on vakuuttunut siitä, että 
tässä unioni voi kokonaisuutena, joka on 
paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa 
summa, osoittaa merkityksensä;

Or. en

Tarkistus 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, 
ovat liian suuria, jotta yksittäiset 
jäsenvaltiot voisivat yksin vastata niihin; 
on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi 
kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa 
merkityksensä;

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, 
liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
muuttoliikkeeseen, ilmastonmuutokseen 
tai energiapulaan, ovat liian suuria, jotta 
yksittäiset jäsenvaltiot voisivat yksin 
vastata niihin; on vakuuttunut siitä, että 
tässä unioni voi kokonaisuutena, joka on 
paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa 
summa, osoittaa merkityksensä;

Or. el

Tarkistus 76
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on Poistetaan.
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ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

Or. en

Tarkistus 77
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

2. vaikka onkin tietoinen, että 
jäsenvaltioiden on ollut nykyisen kriisin ja 
julkisten menojen voimakkaan 
vähentämisen vuoksi vaikeampi jatkaa 
pyrkimistä taloudelliseen ja sosiaaliseen 
lähentymiseen ja osallistua täysimääräisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan, on vakaasti
sitä mieltä, että kriisin ratkaisun avain on 
enemmän Eurooppaa, ei vähemmän 
Eurooppaa; katsoo, että EU:n 
monivuotinen rahoituskehys on oikein 
käytettynä Euroopan yhdentymisen pitkän 
aikavälin suunnittelun erittäin tärkeä 
väline ja rakenteellisissa kysymyksissä 
väline, jonka avulla voidaan ottaa EU:n 
näkökulma ja unionin lisäarvo paremmin 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja;
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Or. en

Tarkistus 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan ja että kriisin ja jatkuvien 
säästötoimenpiteiden kaikki 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
eurooppalaisiin naisiin ja miehiin eivät 
ole edelleenkään suurelta osin tiedossa; 
on sitä mieltä, että unioni pystyy 
ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka 
edistää EU:n kansalaisten pitkän aikavälin 
etuja, ja että pitkän aikavälin suunnittelua 
vaikeuttavat politiikan arkirealiteetit 
rajoittavat vähemmän sen toimintaa;

Or. en

Tarkistus 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan ja että kriisin ja jatkuvien 
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pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

säästötoimenpiteiden kaikki 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
eurooppalaisiin naisiin ja miehiin eivät 
ole edelleenkään suurelta osin tiedossa; 
on sitä mieltä, että unioni pystyy 
ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka 
edistää EU:n kansalaisten pitkän aikavälin 
etuja, ja että pitkän aikavälin suunnittelua 
vaikeuttavat politiikan arkirealiteetit 
rajoittavat vähemmän sen toimintaa;

Or. en

Tarkistus 82
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on kuitenkin sitä mieltä, että 
vain jäsenvaltiot pystyvät ymmärtämään 
tarvittavalla tavalla omia yksilöllisiä 
tarpeitaan eikä EU ole milloinkaan ollut 
tehokas suunnittelija, mikä näkyy 
lukuisista siirtopyynnöistä, jotka 
budjettivaliokuntaa pyydetään 
hyväksymään vuosittain, sekä vuoden 
lopussa käyttämättä olevien 
määrärahojen suuresta osuudesta;

Or. en

Tarkistus 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on 
ollut kriisin ja julkisten menojen 
voimakkaan vähentämisen vuoksi 
vaikeampi edistää kasvua, kilpailukykyä 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä
jatkaa pyrkimistä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen lähentymiseen ja osallistua 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; on sitä mieltä, että unioni 
pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, 
joka edistää EU:n kansalaisten pitkän 
aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin 
suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen 
toimintaa;

Or. el

Tarkistus 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. on sitä mieltä, että Eurooppa 2020 
-strategian pitäisi auttaa EU:ta 
toipumaan kriisistä ja selviytymään siitä 
entistä vahvempana parantamalla 
innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen 
edellytyksiä ja lisäämällä niihin ohjattavia 
julkisia varoja; täyttämällä EU:n 
ilmastonmuutosta ja energia-alaa 
koskevat tavoitteet; parantamalla 
koulutustasoa ja edistämällä 
yhteiskuntaan osallistumista etenkin 
köyhyyttä vähentämällä; huomauttaa, että 
näiden tavoitteiden ja niitä varten EU:ssa 
ja kansallisella tasolla varattavan 
rahoituksen välillä on varmistettava 
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jonkinlainen johdonmukaisuus; on sitä 
mieltä, että talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla olisi 
keskityttävä EU:n ja jäsenvaltioiden 
julkisten investointien välisten 
synergiaetujen parantamiseen, jotta EU:n 
poliittiset kokonaistavoitteet 
saavutettaisiin paremmin;

Or. en

Tarkistus 85
Reimer Böge, Othmar Karas, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. muistuttaa, että EU:n on täytettävä 
merkittävä määrä poliittisista velvoitteista, 
jotka johtuvat unionin primaarioikeuden 
muodostavasta perussopimuksesta; katsoo 
näin ollen, että Euroopan unionista tehty 
sopimus säilyy jatkossakin uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tärkeimpänä viitekohtana ja ohjenuorana
ja että sen määräysten täyttäminen on 
edelleen koko unionin ensisijainen 
haaste;

Or. en

Tarkistus 86
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. painottaa, että on tärkeää arvioida 
huolellisesti, miten sovitut poliittiset 
tavoitteet on saavutettu nykyisessä 
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monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta 
saadaan arvokasta tietoa seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä varten;

Or. en

Tarkistus 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. katsoo, että "Euroopan unionin 
kestävillä varoilla" tarkoitetaan ennen 
kaikkea sitä, että EU:n talousarvion 
nykyistä rahoitusjärjestelmää 
tarkastellaan perinpohjaisesti uudelleen 
ja nykyiset kansalliset rahoitusosuudet 
korvataan aidosti eurooppalaisilla 
varoilla;

Or. en

Tarkistus 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 e. katsoo viimeaikaisten tapahtumien 
osoittavan, että euroalueella tarvitaan 
rohkeampaa talouden hallintoa ja että 
rahapolitiikan pilari ilman sosiaalista ja 
taloudellista pilaria on tuomittu 
epäonnistumaan; pitää oleellisena, että 
unioni vahvistaa tätä talouden hallinnon 
järjestelmäänsä varmistaakseen 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanon (pitkän aikavälin 
talouskasvun ennalleen palauttaminen ja 
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turvaaminen), estääkseen nykyisen kriisin 
toistumisen ja turvatakseen Euroopan 
yhdentymishankkeen;

Or. en

Tarkistus 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 f. on sitä mieltä, ettei mikään valtioiden 
liitto, jolla on yhdennetyt työntekijöiden, 
palveluiden ja tavaroiden sisämarkkinat 
ja jossa talouden keskeisenä periaatteena 
on vapaa kilpailu, voi kehittyä ja selvitä 
ilman sellaista politiikkaa, jossa sen 
kaikille kansalaisille annetaan 
mahdollisuus sekä tarttua 
sisämarkkinoilla tarjolla oleviin 
tilaisuuksiin että suojata itseään unionin 
toiminnan mitä ikävimmiltä seurauksilta; 
katsoo tältä osin, että EU:n 
koheesiopolitiikka on EU:n tärkein 
väline, jolla voidaan pyrkiä kääntämään 
kilpailun lisääntymisestä, vaativammista 
sisämarkkinoista ja yhteisestä 
yhtymäkohdasta globalisoituneeseen 
maailmaan aiheutuneet vahvat ja alati 
kasvavat erilaiset sosiaaliset ja alueelliset 
suuntaukset; tässä mielessä sitä ei saisi 
pitää vain merkittävänä koko unionin 
alueen lähentymisen ja sopusointuisen 
kehittymisen välineenä, vaan myös 
olennaisena edellytyksenä Euroopan 
yhdentymisen jatkumiselle ja 
syvenemiselle;

Or. en
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Tarkistus 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 g. on vakuuttunut siitä, että tulevat 
haasteet, liittyivätpä ne 
väestörakenteeseen, ilmastonmuutokseen 
tai energiapulaan, ovat liian suuria, jotta 
yksittäiset jäsenvaltiot voisivat yksin 
vastata niihin; on vakuuttunut siitä, että 
tässä unioni voi kokonaisuutena, joka on 
paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa 
summa, osoittaa lisäarvonsa;

Or. en

Tarkistus 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus,
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat sääntelemättömät 
rahoitusmarkkinat, joilla talouskriisit 
saavat alkunsa; paheneva makrotalouden 
epätasapaino Euroopan unionin sisällä; 
EU:n ja jäsenvaltioiden politiikasta, jolla 
pyritään edistämään matalapalkka-aloja 
("työstä kannattavaa"), aiheutuva 
alhainen tuottavuus; kausittainen 
työttömyys ja köyhyyden lisääntyminen 
sekä säästötoimenpiteiden vuoksi 
paheneva sosiaalinen syrjäytyminen; 
epävarmojen työsuhteiden yleistyminen, 
kun työmarkkinat pakotetaan joustamaan 
entistä enemmän; tulojen ja hyvinvoinnin 
jakautumisen lisääntyvä eriarvoisuus; 
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neljä kertaa suurempi ekologinen 
jalanjälki, kuin mitä ympäristön kestävyys 
edellyttäisi; riittämätön investointi 
koulutukseen, ammattikoulutukseen ja 
kestävässä kehityksessä tarvittaviin 
taitoihin ja heikot taloudelliset ja 
sosiaaliset tulevaisuudennäkymät;

Or. en

Tarkistus 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, vanhentuneet taidot ja
heikko kasvu; korostaa investointien 
tarvetta keskeisillä aloilla, kuten 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla, näiden rakenteellisten haasteiden 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 93
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen
tuottavuus, rakennetyöttömyys, 

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat luonnonvarojen
tuottavuusvaje, rakennetyöttömyys ja 
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joustamattomat työmarkkinat,
vanhentuneet taidot ja heikko kasvu;

tuloerot, joustamattomat työmarkkinat ja 
vanhentunut näkemys taidoista ja 
kasvusta;

Or. en

Tarkistus 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
julkisen velan suuri määrä, julkisen 
talouden suuret alijäämät,
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

Or. en

Tarkistus 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, sisämarkkinoiden pysyvät 
esteet, työvoiman alhainen liikkuvuus,
vanhentuneet taidot ja heikko kasvu;

Or. en
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Tarkistus 96
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat joidenkin jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

Or. en

Tarkistus 97
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat joidenkin jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja 
heikko kasvu;

Or. pt

Tarkistus 98
Carl Haglund

Päätöslauselmaesitys
3 kohta



AM\862964FI.doc 51/106 PE462.723v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja
heikko kasvu;

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat 
korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden 
talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat 
työmarkkinat ja vanhentuneet taidot, joista
heikko kasvu osittain johtuu;

Or. en

Tarkistus 99
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. painottaa, että yksi EU:n 
tärkeimmistä tavoitteista on lisätä 
kilpailukykyään ja helpottaa muuttumista 
maailman johtavaksi osaamiseen 
perustuvaksi taloudeksi; korostaa, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä pitäisi tukea tätä 
kehitystä kaikilla EU:n politiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat ja sen 
perusteella, että Kiinan yliopistoista 
valmistuu vuosittain pelkästään noin 
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kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

300 000 insinööriä, Aasia voi olla 
vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

Or. de

Tarkistus 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä; muistuttaa kuitenkin, 
että nämä muutokset asettavat paitsi 
valtavia haasteita, tarjoavat myös 
tilaisuuksia esimerkiksi EU:n 
vientipotentiaalin voimakkaalle kasvulle; 
on huolissaan; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen korkeakoulutuksen alalla, 
koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
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työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

Or. en

Tarkistus 102
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että 
jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen myös
korkeakoulutuksen alalla, koska vain noin 
30 eurooppalaista yliopistoa on sijoittunut 
maailman sadan parhaan yliopiston listalle; 
korostaa, että Eurooppa on samoin 
jäämässä jälkeen kilpailtaessa 
työntekijöiden ammattitaidosta, ja 
kiinnittää huomiota siihen, että 
vuoteen 2020 mennessä luodaan 
16 miljoonaa uutta työpaikkaa, joihin 
tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

Or. en

Tarkistus 103
Miguel Portas
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
ja jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen myös
korkeakoulutuksen alalla, koska vain noin 
30 eurooppalaista yliopistoa on sijoittunut 
maailman sadan parhaan yliopiston listalle; 
korostaa, että Eurooppa on samoin 
jäämässä jälkeen kilpailtaessa 
työntekijöiden ammattitaidosta, ja 
kiinnittää huomiota siihen, että 
vuoteen 2020 mennessä luodaan 
16 miljoonaa uutta työpaikkaa, joihin 
tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

Or. en

Tarkistus 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös akateemisen ja 
ammatillisen korkeakoulutuksen alalla, 
koska muun muassa vain noin 30 
eurooppalaista yliopistoa on sijoittunut 
maailman sadan parhaan yliopiston listalle; 
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kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

korostaa, että Eurooppa on samoin 
jäämässä jälkeen kilpailtaessa 
työntekijöiden ammattitaidosta, ja 
kiinnittää huomiota siihen, että 
vuoteen 2020 mennessä luodaan 
16 miljoonaa uutta työpaikkaa, joihin 
tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

Or. de

Tarkistus 105
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran;

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset 
investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi 
olla vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen 
kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni 
on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista 
yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että 
Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden 
ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota 
siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, 
joihin tarvitaan korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä, kun taas vähemmän 
koulutettua työvoimaa edellyttävien 
työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan 
työpaikan verran; huomauttaa, että 
Lissabonin strategian epäonnistuminen ei 
anna juurikaan aihetta optimistisille 
odotuksille siitä, että tilanne voitaisiin 
ratkaista Eurooppa 2020 -strategialla;
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Or. en

Tarkistus 106
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. viittaa rahoitus- ja talouskriisin 
seurauksena voimakkaasti nousseeseen ja 
nyt jatkuvasti korkeana pysyvään 
työttömyyteen, joka on 27 jäsenvaltion 
Euroopan unionissa noussut –
23 miljoonan työttömän myötä –
45 prosenttia tai 7 miljoonalla työttömällä 
talouskriisiä edeltävää tasoa, kevään 2008 
tasoa korkeammalle; on huolissaan siitä, 
että varsinkin nuorisotyöttömyys – 19,9 
prosenttia – on edelleen hyvin korkea; 
pelkää, että se väestönosa, jota uhkaa 
köyhyys, pysyy suurena niin kauan kuin 
työllistettyjen osuutta ei onnistuta 
lisäämään ja työttömyyttä vähentämään; 
suhtautuu tästä syystä erittäin 
myönteisesti EU 2020 -strategian 
painopistealoihin, jotka soveltuvat 
sosiaalipoliittisten haasteiden 
käsittelemiseen;

Or. de

Tarkistus 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. painottaa näin ollen EU:n kiireellistä 
tarvetta kääntää julkisten investointien 
laskusuunta ja tukea investointia 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
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ihmisten taitojen parantamiseksi; on sitä 
mieltä, että unionin olisi pidettävä 
koulutusta julkishyödykkeenä ja 
koulutusjärjestelmän kaikkiin 
näkökohtiin, koulutuksen laatuun ja 
korkeakoulumahdollisuuksien 
laajentamiseen olisi investoitava; 
muistuttaa, että koulun keskeyttämisaste 
ja rajallinen pääsy korkeakouluihin ja 
yliopistoihin ovat vaikuttavat keskeisesti 
siihen, että pitkäaikaistyöttömyys on 
korkealla, ja haittaavat sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Väestörakenteeseen liittyvä haaste Työttömyyden torjuntaan ja EU:n 
osallistavaan yhteiskuntaan liittyvä haaste

Or. en

Tarkistus 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Työttömyyden torjuntaan ja EU:n 
osallistavaan yhteiskuntaan liittyvä haaste
4 c. katsoo, että yksi Euroopan unionin 
suurimmista haasteista on kilpailukyvyn 
säilyttäminen, kasvun lisääminen ja 
korkean työttömyyden torjuminen ja että 
keskittyminen asianmukaisesti toimiviin 
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työmarkkinoihin ja sosiaalisiin 
olosuhteisiin on oleellista 
työllisyystilanteen parantumiselle; vaatii 
näin ollen uutta ohjelmaa, jolla edistetään 
ihmisarvoista työtä, taataan 
työntekijöiden oikeudet kaikkialla 
Euroopassa ja parannetaan 
työolosuhteita; muistuttaa, että yksi 
Eurooppa 2020 -strategian viidestä 
yleistavoitteesta on vähentää 
köyhyysriskille alttiina olevien 
henkilöiden määrää 20 miljoonalla; on 
sitä mieltä, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä ja että tähän 
ehdottomaan tavoitteeseen pitäisi yhdistää 
köyhyyden vähentämistä kussakin 
jäsenvaltiossa koskeva tavoite;

Or. en

Tarkistus 110
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Väestörakenteeseen liittyvä haaste Sosiaalipoliittinen haaste

Or. de

Tarkistus 111
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 

5. painottaa, että jäsenvaltioiden on 
vastattava väestörakenteeseen liittyviin 
haasteisiin;
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osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, 
EU:n hyvinvointijärjestelmiin ja 
taloudelliseen kilpailukykyyn kohdistuu 
ylimääräistä painetta;

Or. en

Tarkistus 112
Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta; korostaa tässä yhteydessä 
tarvetta työmarkkinoiden ja eläkkeiden 
uudistamiseen kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 113
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, 
EU:n hyvinvointijärjestelmiin ja 
taloudelliseen kilpailukykyyn kohdistuu 
ylimääräistä painetta;

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että tämä voidaan tehdä, 
mikäli se tehdään kunnolla, vahvan ja 
avoimen maahanmuuttopolitiikan avulla 
ja helpottamalla ja lisäämällä niiden 
väestöryhmien osallistumista, joiden 
osallistuminen työmarkkinoille on 
vähäistä, kuten naisten, nuorten ja 
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vammaisten osallistumista;

Or. en

Tarkistus 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta, johon voidaan vastata muun 
muassa maahanmuuttopolitiikalla ja 
aktiivista yhteiskuntaan osallistumista 
edistävällä politiikalla, jolla niitä ryhmiä, 
joissa työllisyys on alhaalla, saadaan 
tuotua lähemmäs työmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 115
Alexander Alvaro

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen 
tarkastelemalla yhteisiä lähestymistapoja 
esimerkiksi eläkejärjestelmiin ja 
eläkeikään jäsenvaltioissa; panee merkille, 
että koska työvoiman osuus vähenee ja 
eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
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painetta;

Or. en

Tarkistus 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn saattaa kohdistua
ylimääräistä painetta, mikäli 
eurooppalaisen työvoiman 
monipuolisuutta ja taitoja ei käytetä 
täysimääräisesti hyväksi;

Or. en

Tarkistus 117
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, 
EU:n hyvinvointijärjestelmiin ja 
taloudelliseen kilpailukykyyn kohdistuu 
ylimääräistä painetta;

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen, 
mikä edellyttää vanhemmuuden tukemista 
kaikilla aloilla ja niin kutsutun EU:n 
sosiaalisen mallin turvaamista; 

Or. pt
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Tarkistus 118
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava 
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

5. painottaa, että jäsenvaltioiden on 
vastattava väestörakenteeseen liittyvään 
haasteeseen; panee merkille, että koska 
työvoiman osuus vähenee ja eläkeläisten 
kasvaa, EU:n hyvinvointijärjestelmiin ja 
taloudelliseen kilpailukykyyn kohdistuu 
ylimääräistä painetta;

Or. en

Tarkistus 119
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. painottaa, että unionin on vastattava
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

5. painottaa, että unionilla on oltava 
riittävästi varoja pystyäkseen vastaamaan
väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; 
panee merkille, että koska työvoiman 
osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen 
kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta;

Or. en

Tarkistus 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. huomauttaa, että EU:n sisäinen 
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maahanmuutto vahvistaa ikään liittyviä 
väestörakenteen suuntauksia edelleen 
olemassa olevien sosiaalis-taloudellisten 
erojen vuoksi; on sitä mieltä, että 
Euroopan unioni voi edistää erojen 
kaventamista merkittävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaaliset haasteet
5 b. painottaa, että yli 165 miljoonaa 
naista ja miestä elää Euroopassa 
köyhyysrajan alapuolella; että 
sukupuoleen, rotuun, ikään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
vammaisuuteen perustuva eriarvoisuus on 
edelleen laajalle levinnyttä ja että kriisi on 
vaikuttanut pahiten yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa oleviin 
väestönosiin, mikä edellyttää vahvoja 
toimenpiteitä yhteiskuntaan 
osallistumisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaaliset haasteet
5 c. painottaa, että yli 100 miljoonaa 
naista ja miestä elää Euroopassa 
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köyhyysrajan alapuolella; että 
sukupuoleen, rotuun, ikään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
vammaisuuteen perustuva eriarvoisuus on 
edelleen laajalle levinnyttä ja että kriisi on 
vaikuttanut pahiten yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa oleviin 
väestönosiin, mikä edellyttää vahvoja 
toimenpiteitä yhteiskuntaan 
osallistumisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaaliset haasteet
5 d. painottaa, että yli 100 miljoonaa 
naista ja miestä elää Euroopassa 
köyhyysrajan alapuolella; että 
sukupuoleen, rotuun, ikään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
vammaisuuteen perustuva eriarvoisuus on 
edelleen laajalle levinnyttä ja että kriisi on 
vaikuttanut pahiten yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa oleviin 
väestönosiin, mikä edellyttää vahvoja 
toimenpiteitä yhteiskuntaan 
osallistumisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst
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Päätöslauselmaesitys
5 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 e. tunnustaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
19 artiklan mukainen tasa-
arvolainsäädäntö on ollut keskeisessä 
asemassa kasvun, liikkuvuuden ja 
Euroopassa asuvien ihmisten 
osallistumisen edistämisessä lisäämällä 
mahdollisuuksia saada töitä, palveluja, 
asunnon ja koulutusta;

Or. en

Tarkistus 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
5 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 f. huomauttaa kuitenkin, että 
eriarvoisuutta ja rakenteellista syrjintää 
esiintyy edelleen kaikkialla EU:ssa ja että 
talouskriisi on nähty monissa 
jäsenvaltioissa tilaisuutena vähentää 
huomattavasti investointeja tasa-arvoa 
edistäviin toimenpiteisiin tai jopa 
tilaisuutena harkita uudelleen 
jäsenvaltioiden lain mukaisia velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 126
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
5 g kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 g. varoittaa, että tällainen sitoumusten 
purkaminen haittaa unionin ja 
jäsenvaltioiden kykyä kestää meneillään 
olevan talouskriisin vaikutukset ja 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
5 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 h. huomauttaa, että työvoiman 
väheneminen ja eläkeläisten määrän 
lisääntyminen voidaan saada hallintaan, 
jos jäsenvaltiot onnistuvat säilyttämään 
työvoiman vuotuisen tuottavuuden kasvun 
1,1–1,4 prosentissa viime 
vuosikymmenten tavoin; korostaa, että 
tuottavuuspotentiaalia voidaan saada 
enemmän käyttöön lisäämällä energia- ja 
resurssitehokkuutta (kerroin 4 vuoteen 
2020 tai 2025 mennessä, ja kerroin 10 
vuoteen 2050 mennessä); painottaa, että 
tällainen kokonaistuottavuuden kasvu voi 
antaa mahdollisuuden tuottaa enemmän 
lisäarvoa vähentämällä työvoimaa ja 
laatimalla kunnollinen perusta tulojen 
oikeudenmukaiselle uudelleenjaolle 
taloudellisesti aktiivisten ja muiden 
henkilöiden (kuten eläkeläisten, lasten, 
koululaisten ja opiskelijoiden) välillä sekä 
hyvinvointivaltion vahvistamiselle; 
korostaa, että eläkkeistä ei aiheudu 
pelkästään kustannuksia, vaan ne myös 
lisäävät kotimaista kysyntää; korostaa, 
että yhä useampi eläkeläinen luo lisää 
uusia työpaikkoja sosiaalipalvelujen ja 
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terveydenhoidon alalla;

Or. en

Tarkistus 128
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää entisestään jo nyt kestämätöntä
maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
sekä globaalille että paikalliselle
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden 
kestämätön hyödyntäminen, käyttö ja
hallinta altistavat kansalaiset 
elintarviketuotannon, luonnonsuojelun ja 
energiantuotannon väliselle haitalliselle 
kilpailulle ja kalliille hintashokeille sekä 
spekulaatiolle, mikä uhkaa taloutta ja 
elintarvikkeiden turvallisuutta ja edistää 
entisestään ilmastonmuutosta;

Or. en

Tarkistus 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 

6. on huolissaan siitä, että maapallon 
väestön lisääntyminen 6 miljardista 9 
miljardiin kiristää maailmanlaajuista 
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luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

kilpailua luonnonvaroista ja aiheuttaa 
lisäpaineita ympäristölle; panee merkille, 
että elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta; korostaa näin ollen 
EU:n tarvetta toteuttaa välittömästi toimia 
ja johtaa siirtymistä kohti kestäviin 
varoihin perustuvaa taloutta;

Or. en

Tarkistus 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, joilla voi olla 
vakavia seurauksia teollisuudelle 
liiketoimintamahdollisuuksien sekä 
raaka-aineiden saantia koskevien 
rajoitusten kannalta, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

Or. en

Tarkistus 131
Gerben-Jan Gerbrandy
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista, aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle ja muodostaa vakavan uhan 
elämisen laadulle maapallolla; panee 
merkille, että elintarvikkeiden kysyntä 
kasvaa todennäköisesti 70 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä ja että riittämätön 
edistyminen kierrätyksessä ja raaka-
aineiden tehoton hallinta altistaa 
kansalaiset haitallisille ja kalliille 
hintashokeille, mikä uhkaa taloudellista 
turvallisuutta ja edistää ilmastonmuutosta;

Or. en

Tarkistus 132
Ville Itälä

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden ja 
hyödykemarkkinoiden tehoton hallinta 
altistaa kansalaiset haitallisille ja kalliille 
hintashokeille, mikä uhkaa taloudellista 
turvallisuutta ja edistää ilmastonmuutosta;

Or. en
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Tarkistus 133
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden tehoton 
hallinta altistaa kansalaiset haitallisille ja 
kalliille hintashokeille, mikä uhkaa 
taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

6. varoittaa, että maapallon väestön 
lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin 
kiristää maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita 
ympäristölle; panee merkille, että 
elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 
todennäköisesti 70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä ja että raaka-aineiden ja 
hyödykemarkkinoiden tehoton hallinta 
altistaa kansalaiset haitallisille ja kalliille 
hintashokeille, mikä uhkaa taloudellista 
turvallisuutta ja edistää ilmastonmuutosta;

Or. en

Tarkistus 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan; 
varoittaa, että hintojen vaihtelu ja 
toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä;

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan, 
elleivät EU ja jäsenvaltiot lisää toimia 
omien energialähteidensä kehittämiseksi 
ja energiatehokkuuspotentiaalinsa 
hyödyntämiseksi niin, että energiaa ja 
ilmastoa koskevat EU:n sitoumukset ja 
turvallisuusnäkökohdat, joita on 
tarkistettava ydinvoimaloiden osalta 
Japanin ydinvoimaonnettomuuden 
vuoksi, otetaan täysimääräisesti 
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huomioon; varoittaa, että hintojen vaihtelu 
ja toimituksien epävarmuus lisääntyvät 
myös energiarikkaissa valtioissa 
vallitsevan poliittisen epävarmuuden 
myötä;

Or. en

Tarkistus 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan; 
varoittaa, että hintojen vaihtelu ja 
toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä;

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu vuoteen 
2050 mennessä tuomaan lähes kaksi 
kolmasosaa energiantarpeestaan, jos 
jäsenvaltiot eivät esitä kansallisia ja 
paikallisia ohjelmia energiatehokkuuden 
lisäämiseksi ja jos energian kysyntää ei 
vähennetä tällä tavalla; varoittaa, että 
hintojen vaihtelu ja toimituksien
epävarmuus voivat lisääntyä myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä; vaatii 
tästä syystä painokkaasti 
monipuolistamaan toimitusreittejä ja 
kauppakumppaneita ja varoittaa tässä 
yhteydessä protektionistisista 
toimenpiteistä Euroopan unionin taholta;

Or. de

Tarkistus 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan; 
varoittaa, että hintojen vaihtelu ja 
toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä;

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan, 
elleivät EU ja jäsenvaltiot lisää toimia 
omien energialähteiden kehittämiseksi ja 
energiatehokkuuspotentiaalinsa 
hyödyntämiseksi; varoittaa, että hintojen 
vaihtelu ja toimituksien epävarmuus 
lisääntyvät myös energiarikkaissa 
valtioissa vallitsevan poliittisen 
epävarmuuden myötä;

Or. en

Tarkistus 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan; 
varoittaa, että hintojen vaihtelu ja 
toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä;

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että Euroopan energiankulutuksen on 
vähennyttävä merkittävästi, jotta
riippuvuus energiantuonnista vähenisi; 
varoittaa, että hintojen vaihtelu ja 
toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä;

Or. en

Tarkistus 138
Bas Eickhout
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan; 
varoittaa, että hintojen vaihtelu ja 
toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös 
energiarikkaissa valtioissa vallitsevan 
poliittisen epävarmuuden myötä;

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti 
kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, 
että riippuvuus energiantuonnista on 
kasvamassa, koska unioni joutuu 
vuoteen 2050 mennessä tuomaan lähes 
kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan, ellei 
nykyistä energiapolitiikkaa muuteta 
asianmukaisesti; varoittaa, että hintojen 
vaihtelu ja toimituksien epävarmuus 
lisääntyvät myös energiarikkaissa 
valtioissa vallitsevan poliittisen 
epävarmuuden myötä;

Or. en

Tarkistus 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. huomauttaa, että komission 
tiedonannossa "Etenemissuunnitelma –
siirtyminen kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" 
arvioidaan, että jos EU:ssa noudatetaan 
etenemissuunnitelmaa, saadaan 
keskimääräisiä polttoainekustannuksia 
pienennettyä 175–320 miljardia euroa 
vuodessa; pitää tätä merkittävänä 
perusteena EU:n ilmastonmuutoksen 
torjumista koskevan tavoitteen 
nostamiselle;

Or. en
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Tarkistus 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. tukee ajatusta siitä, että kaikilla EU:n 
varoilla pitäisi kokonaisuutena parantaa 
Euroopan ympäristön yleistä tilaa ja 
vähentää näin kasvihuonekaasupäästöjä 
vähintäänkin EU:n nykyisessä 
lainsäädännössä asetettuja tavoitteita 
vastaavasti; ehdottaa näin ollen, että 
EU:n varojen käytön myönteisiä ja 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön olisi analysoitava eri tasoilla;

Or. en

Tarkistus 141
Luis de Grandes Pascual

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan laajuiset infrastruktuuriverkot

7 c. painottaa, että Euroopan laajuiset 
infrastruktuuriverkot ovat olennaisia 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan takaamiseksi ja että liikenteen, 
energian ja televiestinnän 
infrastruktuuriverkot ovat keskeisiä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta ja näin 
ollen EU:n kilpailukyvyn kannalta; 
huomauttaa, että 
infrastruktuurihankkeista syntyy 
lisäarvoa ja ne edistävät muiden 
tavoitteiden saavuttamista Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti; painottaa lisäksi, 
että nyt tarvitaan lisätoimia rajatylittävien 
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yhteenliitäntöjen takaamiseksi, 
pullonkaulojen poistamiseksi ja 
yhteentoimivuuden ja intermodaalisuuden 
edistämiseksi liikenteen infrastruktuurien 
alalla; pyytää näin ollen osoittamaan 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä riittävästi varoja 
Euroopan laajuisille verkoille;

Or. es

Tarkistus 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia;

Or. en

Tarkistus 143
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
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2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää näin 
ollen sitä, että asioista ollaan paremmin 
tietoisia jäsenvaltioiden tasolla, eikä niitä 
voida ratkoa unionin tasolla, sillä unioni 
ei ole onnistunut alun perinkään 
korjaamaan tätä haavoittuvuutta;

Or. en

Tarkistus 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n 
turvallisuuden ulkoinen ulottuvuus liittyy 
kiinteästi demokratiaan, oikeusvaltion 
periaatteisiin ja hyvään hallintoon 
kolmansissa maissa ja että EU:lla on 
erityinen vastuu edistää näiden 
kehittymistä;

Or. en

Tarkistus 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta; on vakuuttunut 
siitä, että 2000-luvun 
turvallisuushaasteisiin vastaaminen 
varjellen samalla perusoikeuksia ja
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

Or. en

Tarkistus 146
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen vapauden, oikeuden ja
turvallisuuden välillä vallitsevia rajoja; on 
vakuuttunut siitä, että 2000-luvun 
turvallisuushaasteisiin vastaaminen 
varjellen samalla perusoikeuksia ja
vapauksia edellyttää maailmanlaajuisia ja 
ennakoivia vastauksia, joita ainoastaan 
unionin kokoinen toimija pystyy antamaan;

Or. en

Tarkistus 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
ihmisoikeuksia ja henkilökohtaisia 
vapauksia edellyttää maailmanlaajuisia ja 
ennakoivia vastauksia, joita ainoastaan 
unionin kokoinen toimija pystyy antamaan;

Or. en

Tarkistus 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
ihmisoikeuksia ja henkilökohtaisia 
vapauksia edellyttää maailmanlaajuisia ja 
ennakoivia vastauksia, joita ainoastaan 
unionin kokoinen toimija pystyy antamaan;

Or. en

Tarkistus 149
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt 
haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä 
vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 
2000-luvun turvallisuushaasteisiin 
vastaaminen varjellen samalla 
henkilökohtaisia vapauksia edellyttää 
maailmanlaajuisia ja ennakoivia 
vastauksia, jotka edellyttävät unionin ja 
sen jäsenvaltioiden toimia;

Or. en

Tarkistus 150
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on sitä mieltä, että ihmisoikeuksien ja 
vapauksien kunnioittamista siten, että EU 
liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, voitaisiin vahvistaa 
myös seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tavoitelluilla 
poliittisilla painopistealoilla;

Or. en

Tarkistus 151
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on Poistetaan.
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merkittävänä poliittisena, taloudellisena 
ja kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa 
kansainvälisellä näyttämöllä; muistuttaa, 
että Lissabonin sopimus mahdollistaa 
uusin tavoin unionin etujen paremman 
esille tuomisen maailmanlaajuisissa 
yhteyksissä; painottaa, että unioni tuottaa 
maailmanlaajuista lisäarvoa ja vaikuttaa 
maailmanlaajuisiin poliittisiin päätöksiin 
vain toteuttaessaan yhteisiä toimia; 
korostaa, että vahvemman ulkoisen 
edustuksen on oltava tiiviisti yhteydessä 
vahvempaan sisäiseen koordinointiin;

Or. en

Tarkistus 152
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman 
ulkoisen edustuksen on oltava tiiviisti 
yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin;

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia;

Or. pt
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Tarkistus 153
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman 
ulkoisen edustuksen on oltava tiiviisti 
yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin;

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana kannettava 
kansainväliset vastuunsa ja otettava näin 
ollen täysimääräisesti paikkansa 
kansainvälisellä näyttämöllä; muistuttaa, 
että Lissabonin sopimus mahdollistaa uusin 
tavoin unionin etujen paremman esille 
tuomisen maailmanlaajuisissa yhteyksissä; 
painottaa, että unioni tuottaa 
maailmanlaajuista lisäarvoa ja vaikuttaa 
maailmanlaajuisiin poliittisiin päätöksiin 
vain toteuttaessaan yhteisiä toimia; 
korostaa, että vahvemman ulkoisen 
edustuksen on oltava tiiviisti yhteydessä 
vahvempaan sisäiseen koordinointiin;

Or. en

Tarkistus 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
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yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman 
ulkoisen edustuksen on oltava tiiviisti 
yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin;

yhteisiä toimia unionin kaikkeen 
ulkopolitiikkaan nykyisin sovellettavassa 
perusoikeuskirjassa asetettujen 
periaatteiden mukaisesti; korostaa, että 
vahvemman ulkoisen edustuksen on oltava 
tiiviisti yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin; muistuttaa, että EU:n eri 
rahoitusvälineiden on noudatettava 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatetta, jotta 
köyhyyden ja nälän poistamista koskeva 
kokonaistavoite EU:n sisällä ja sen 
ulkopuolella saavutetaan;

Or. en

Tarkistus 155
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman 
ulkoisen edustuksen on oltava tiiviisti 
yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin;

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia; korostaa, että ulkoisen 
edustuksen olisi palveltava EU:n yhteisiä 
päämääriä;

Or. en

Tarkistus 156
Bas Eickhout
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman 
ulkoisen edustuksen on oltava tiiviisti 
yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin;

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia johdonmukaisella tavalla; 
korostaa, että vahvemman ulkoisen 
edustuksen on oltava tiiviisti yhteydessä 
vahvempaan sisäiseen koordinointiin;

Or. en

Tarkistus 157
Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen paremman esille tuomisen 
maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, 
että unioni tuottaa maailmanlaajuista 
lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin 
poliittisiin päätöksiin vain toteuttaessaan 
yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman 
ulkoisen edustuksen on oltava tiiviisti 
yhteydessä vahvempaan sisäiseen 
koordinointiin;

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on 
merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja 
kaupan alan toimijana otettava 
täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä 
näyttämöllä; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin 
etujen ja arvojen paremman esille 
tuomisen maailmanlaajuisissa yhteyksissä; 
painottaa, että unioni tuottaa 
maailmanlaajuista lisäarvoa ja vaikuttaa 
maailmanlaajuisiin poliittisiin päätöksiin 
vain toteuttaessaan yhteisiä toimia; 
korostaa, että vahvemman ulkoisen 
edustuksen on oltava tiiviisti yhteydessä 
vahvempaan sisäiseen koordinointiin;
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Or. en

Tarkistus 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että useita Välimeren alueen 
maita koettelevan vakavan kriisin vuoksi 
on käynnistettävä suuri eurooppalainen 
suunnitelma, jolla tähdätään näiden 
maiden kasvun sekä taloudellisen ja 
demokraattisen kehityksen takaamiseen ja 
koko Välimeren alueen vakautumiseen;

Or. en

Tarkistus 159
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Keskeneräiset sisämarkkinat
9 b. huomauttaa, että tavaroiden, 
palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla haittaavat 
edelleen monet esteet, kuten 
lainsäädäntöön liittyvät esteet, fyysisten ja 
oikeudellisten rakenteiden puuttuminen, 
hallintojärjestelmien välisen 
vuoropuhelun puuttuminen ja riittämätön 
sisämarkkinalainsäädäntö talouden 
uusilla aloilla, kuten verkkokaupan ja 
innovatiivisten palvelujen alalla;

Or. en
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Tarkistus 160
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. korostaa tarvetta sisämarkkinoiden 
kunnianhimoiseen elvytykseen, sillä 
markkinoilla on edelleen hajanaisuutta, 
poliittinen ja sosiaalinen tuki 
markkinoiden yhdentymiselle on 
vähentynyt ja politiikan huomio on 
siirtynyt pois sisämarkkinoista viime 
vuosikymmenen aikana;

Or. en

Tarkistus 161
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että yhteisten 
toimien edistämiseksi on lujitettava 
unionin omaksi tuntemista; katsoo, että 
"hyvän hallintotavan" toteuttaminen on
EU:lle selvästi tehokkain keino varmistaa 
kansalaistensa sitoutuminen jatkossakin;

10. ei ole vakuuttunut siitä, että yhteisten 
toimien edistämiseksi olisi lujitettava 
unionin omaksi tuntemista; katsoo, että 
"hyvän hallintotavan" toteuttaminen olisi
EU:lle olennainen keino varmistaa 
kansalaistensa sitoutuminen; huomauttaa, 
että tässä mielessä EU jää kauas 
vähimmäistavoitteista;

Or. en

Tarkistus 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että yhteisten 
toimien edistämiseksi on lujitettava 
unionin omaksi tuntemista; katsoo, että 
"hyvän hallintotavan" toteuttaminen on 
EU:lle selvästi tehokkain keino varmistaa 
kansalaistensa sitoutuminen jatkossakin;

10. on vakuuttunut siitä, että politiikan
edistämiseksi on lujitettava unioniin 
luottamista; katsoo, että "hyvän 
hallintotavan" toteuttaminen on EU:lle 
selvästi tehokkain keino varmistaa 
kansalaistensa sitoutuminen jatkossakin;

Or. en

Tarkistus 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että yhteisten 
toimien edistämiseksi on lujitettava 
unionin omaksi tuntemista; katsoo, että 
"hyvän hallintotavan" toteuttaminen on 
EU:lle selvästi tehokkain keino varmistaa 
kansalaistensa sitoutuminen jatkossakin;

10. on vakuuttunut siitä, että yhteisten 
toimien edistämiseksi on lujitettava 
unionin omaksi tuntemista; katsoo, että 
"hyvän hallintotavan", demokratian ja 
sosiaalisen vuoropuhelun toteuttaminen 
on EU:lle selvästi tehokkain keino 
varmistaa kansalaistensa sitoutuminen 
jatkossakin;

Or. en

Tarkistus 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. on vakuuttunut siitä, että yhteisten 
toimien edistämiseksi on lujitettava 
unionin omaksi tuntemista; katsoo, että 
täystyöllisyyttä edistävän talouden 
sääntelyn turvaaminen on selvästi 
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voimakkain unionin käytettävissä oleva 
väline, jolla voidaan taata sen 
kansalaisten jatkuva sitoutuminen ja 
osallistuminen;

Or. pt

Tarkistus 165
James Elles

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Katse eteenpäin
10 b. panee merkille, että EU:n 
politiikanteon maailmanlaajuinen 
konteksti muuttuu nopeasti etenkin 
Aasian voiman ja vaikutusvallan 
kasvaessa herkeämättä; tunnustaa, että 
Euroopan unionin on yhä tärkeämpää 
tarkastella strategisesti edessä olevia 
suuria haasteita ja niiden keskinäisiä 
yhteyksiä; kannattaa tehokkaan 
toimielintenvälisen järjestelmän 
kehittämistä globaalin järjestelmän pitkän 
aikavälin suuntausten arvioimiseksi 
Euroopan edun mukaisesti; toivoo, että 
vuoden 2010 talousarvioon sisältynyt 
kokeiluhanke 25.01.09 EU:n strategian ja 
politiikan analysointijärjestelmän 
(ESPAS) perustamisesta saataisiin 
aiotulla tavalla päätökseen vuoteen 2012 
mennessä; pyytää asianomaisia 
toimielimiä etsimään käytännön keinoja 
yhteistyöhön kyseessä olevan toimielinten 
välisen järjestelmän perustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 166
Marta Andreasen
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

11. huomauttaa, ettei EU:n menoilla ole 
onnistuttu luomaan lainkaan lisäarvoa 
jäsenvaltioille, koska EU on sivuuttanut 
aiemmin Euroopan kansalaisten todelliset 
edut eikä voida luottaa siihen, ettei se 
tekisi niin myös jatkossa;

Or. en

Tarkistus 167
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda 
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda 
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia; 
painottaa, että tavoitteena on oltava 
älykäs ja nykyaikainen talousarvio, jossa 
etusijalle asetetaan unionin pääasialliset 
poliittiset tavoitteet etenkin kasvua 
synnyttävillä aloilla sen sijaan, että 
laadittaisiin iso, kaiken kattava 
talousarvio;

Or. en

Tarkistus 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, PPE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda 
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda 
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia; 
muistuttaa, että EU:n talousarvio on 
lähinnä investointitalousarvio, joka voi 
saada aikaan lisää julkisia tai yksityisiä 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 169
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda 
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja, toimimalla 
alkuunpanijana ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – myönteisten 
rajatylittävien heijastusvaikutusten avulla 
on mahdollista luoda eurooppalaista 
lisäarvoa, millä edistetään tehokkaammin 
tai nopeammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda 
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

11. korostaa, että EU:n 
talousarviomenojen päätarkoituksena on 
luoda eurooppalaista lisäarvoa
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja, millä edistetään sovittujen 
yhteisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja ja tarjoamalla 
mittakaavaetuja – on mahdollista luoda
eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään 
tehokkaammin sovittujen poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia;

11. korostaa, että EU:n menoilla –
keskittämällä varoja, tarjoamalla 
mittakaavaetuja ja luomalla synergioita –
luodaan eurooppalaista lisäarvoa, millä 
edistetään tehokkaammin sovittujen 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista ja 
vähennetään jäsenvaltioille aiheutuvia 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 172
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että esimerkkejä EU:n 
politiikoista, joiden odotetaan etukäteen 
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tuovan mahdollisesti paljonkin 
eurooppalaista lisäarvoa, ovat muun 
muassa suuria mittakaavaetuja tai 
vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia 
sisältävät tutkimus- ja 
innovaatiohankkeet, fyysiset ja digitaaliset 
infrastruktuurihankkeet – etenkin 
Euroopan laajuiset verkot –
ilmastonmuutos ja kansainvälinen apu;

Or. en

Tarkistus 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. muistuttaa, että periaatteessa 
menojen ja eri budjettikohtiin osoitettujen 
varojen päällekkäisyyttä on vältettävä, että 
EU:n menoilla on tähdättävä aina 
suurempaan lisäarvoon kuin mitä 
yksittäisten jäsenvaltioiden menoilla 
yhteenlaskettuna saataisiin aikaan ja että 
EU:n yhteisillä ratkaisuilla voidaan 
monissa tapauksissa saada aikaan 
säästöjä kansallisissa talousarvioissa; 
korostaa tältä osin seuraavia aloja, joilla 
synergiaa ja mittakaavaetuja saattaisi olla 
mahdollista lisätä: Euroopan 
ulkosuhdehallinto, humanitaarinen apu 
ja erityisesti EU:n nopean toiminnan 
kyky, puolustusvarojen yhdistäminen, 
tutkimus ja kehitys sekä innovointi, suuret 
infrastruktuurihankkeet (etenkin 
energian ja liikenteen aloilla) ja 
rahoitusmarkkinoiden valvonta;

Or. en
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Tarkistus 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. katsoo, että eurooppalaisesta 
lisäarvosta olisi tehtävä parempi 
poliittisten valintojen väline sen sijaan, 
että sitä käytetään kaikkeen sopivana 
perusteena; muistuttaa, että 
eurooppalaista lisäarvoa on sekä 
aineellista että aineetonta, että se voi olla 
erilaista eri jäsenvaltioissa tai 
yhteiskuntaryhmissä ja että sitä voi syntyä 
suurissa ja näkyvissä tai pienissä 
ohjelmissa ja hankkeissa, mutta aina 
EU:n etujen mukaisesti niin, että 
solidaarisuus, yhteenkuuluvuus ja 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys 
ovat valta-asemassa;

Or. en

Tarkistus 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 d. huomauttaa, että eurooppalaisen 
lisäarvon pääasiallisia ja tärkeimpiä 
näkökohtia, kuten rauhaa, vakautta, 
vapautta sekä ihmisten, tavaroiden, 
palvelujen ja pääoman vapaata 
liikkuvuutta, ei voi esittää numeroina eikä 
määrinä; tuo esiin, että rikkaammat 
jäsenvaltiot hyötyvät nyt ja myös jatkossa 
enemmän sisämarkkinoiden myönteisistä 
vaikutuksista;

Or. en
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Tarkistus 176
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen 
talousarvioon liittyvä 
lainsäädäntöehdotus tuottaa 
eurooppalaista lisäarvoa; korostaa 
kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa 
arvioitaessa tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden 
avulla EU:n julkishyödykkeitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen 
talousarvioon liittyvä lainsäädäntöehdotus 
tuottaa eurooppalaista lisäarvoa; korostaa 

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen 
talousarvioon liittyvä lainsäädäntöehdotus 
tuottaa eurooppalaista lisäarvoa; korostaa 
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kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa 
arvioitaessa tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden 
avulla EU:n julkishyödykkeitä;

kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa 
arvioitaessa tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden 
avulla EU:n julkishyödykkeitä, jotka 
määritellään Euroopan unionin arvojen, 
tavoitteiden ja päämäärien perusteella ja 
jotka asetetaan selkeästi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen 
talousarvioon liittyvä lainsäädäntöehdotus 
tuottaa eurooppalaista lisäarvoa; korostaa 
kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa 
arvioitaessa tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden 
avulla EU:n julkishyödykkeitä;

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella on arvioitava 
parhaana käytäntönä, miten paljon 
jokainen talousarvioon liittyvä 
lainsäädäntöehdotus tuottaa eurooppalaista 
lisäarvoa; korostaa kuitenkin, että 
eurooppalaista lisäarvoa arvioitaessa 
tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden 
avulla EU:n julkishyödykkeitä;

Or. en
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Tarkistus 179
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen 
talousarvioon liittyvä lainsäädäntöehdotus 
tuottaa eurooppalaista lisäarvoa; korostaa 
kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa 
arvioitaessa tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden 
avulla EU:n julkishyödykkeitä;

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti ja kansallisten parlamenttien 
välityksellä toteutettavan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista 
koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen 
talousarvioon liittyvä lainsäädäntöehdotus 
tuottaa eurooppalaista lisäarvoa; korostaa 
kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa 
arvioitaessa tarvitaan muutakin kuin 
taulukkolaskentaan perustuvaa 
lähestymistapaa ja että on arvioitava 
poliittisin perustein, edistetäänkö 
suunnitelluilla toimilla tehokkaasti ja 
tosiasiallisesti EU:n yhteisiä tavoitteita,
julkishyödykkeitä ja palveluja;

Or. en

Tarkistus 180
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että eurooppalaista 
lisäarvoa luodaan menojen mutta myös 
unionin lainsäädännön ja kansallisten 
politiikkojen yhteensovittamisen myötä; 
korostaa, että kunkin toimen kohdalla on 
arvioitava, millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

13. painottaa, että unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanokustannukset tekevät 
tyhjäksi minkä tahansa syntyvän 
eurooppalaisen lisäarvon;

Or. en
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Tarkistus 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, 
millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; tuo samoin 
esiin, että aloilla, jotka eivät kuulu 
Euroopan unionin yksinomaiseen 
toimivaltaan, olisi rahoitusta harkittava 
vain, jos jäsenvaltiot eivät pysty 
tarjoamaan rahoitusta paremmin itse;

Or. en

Tarkistus 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, 
millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja taloutta, verotusta, 
talousarviota ja sosiaaliasioita koskevien
kansallisten ja EU:n politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, 
millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

Or. en
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Tarkistus 183
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, 
millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä täysin 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; 
korostaa, että kunkin toimen kohdalla on 
arvioitava, millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä, niin että EU:n tasolla on 
sääntelyä vain silloin, kun tavoitteita ei 
voida saavuttaa kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että eurooppalaista 
lisäarvoa luodaan menojen mutta myös
unionin lainsäädännön ja kansallisten 
politiikkojen yhteensovittamisen myötä; 
korostaa, että kunkin toimen kohdalla on 
arvioitava, millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

13. painottaa, että vahva ja riippumaton 
EU:n talousarvio on välttämätön 
eurooppalaisen lisäarvon 
aikaansaamiseksi yhdessä unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; on vakuuttunut 
siitä, että menojen eurooppalaista 
lisäarvoa on vahvistettava tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; 
painottaa, että EU:n rahoituksella olisi 
edistettävä aina kun mahdollista samalla 
kertaa useampaa kuin yhtä EU:n 
poliittista tavoitetta (esimerkiksi 
alueellinen yhteenkuuluvuus, 
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ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 
biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen); painottaa tarvetta osoittaa, 
että kaikki EU:n menot ovat 
perussopimuksista johtuvien velvoitteiden 
tai EU:n suurten poliittisten tavoitteiden 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, 
millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä;

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa 
luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, 
millainen on lainsäädäntöön, 
yhteensovittamiseen ja menoihin liittyvien 
tarpeiden välinen oikea poliittinen 
yhdistelmä; pitää myös tärkeänä 
varmistaa, että EU:n lainsäädäntö pysyy 
paremman ja älykkäämmän sääntelyn 
rajoissa, jotta vältetään ylimääräistä 
hallinnollista taakkaa;

Or. it

Tarkistus 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että kunkin toimen 
kohdalla on arvioitava, millainen on 
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lainsäädäntöön, yhteensovittamiseen ja 
menoihin liittyvien tarpeiden välinen 
oikea poliittinen yhdistelmä; katsoo, että 
toimien pitäisi vastata kykyä osoittaa 
niiden todellinen lisäarvo suhteellisuus-
ja toissijaisuusperiaatteiden kautta;

Or. en

Tarkistus 187
Reimer Böge, Othmar Karas, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille komission 
sitoutumisen analysoida kattavasti 
kustannuksia, joita EU:n toimien 
puuttumisesta aiheutuu jäsenvaltioille ja 
niiden talousarvioille; kehottaa komissiota 
julkaisemaan raportin hyvissä ajoin, jotta 
se voidaan ottaa huomioon seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvässä neuvotteluprosessissa;

14. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
tason investoinneilla voidaan saada 
aikaan suurempia säästöjä kansallisella 
tasolla; katsoo vankkumatta, että tämän 
periaatteen pitäisi olla kaikkien EU:n 
talousarviosta jatkossa käytävien 
neuvottelujen taustalla; on näin ollen 
tyytyväinen siihen, että komissio sitoutui 
analysoimaan kattavasti kustannuksia, 
joita EU:n toimien puuttumisesta aiheutuu 
jäsenvaltioille ja niiden talousarvioille;
kehottaa komissiota julkaisemaan raportin 
hyvissä ajoin, jotta se voidaan ottaa 
huomioon seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen liittyvässä 
neuvotteluprosessissa;

Or. en

Tarkistus 188
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille komission sitoutumisen 
analysoida kattavasti kustannuksia, joita 
EU:n toimien puuttumisesta aiheutuu 
jäsenvaltioille ja niiden talousarvioille;
kehottaa komissiota julkaisemaan raportin 
hyvissä ajoin, jotta se voidaan ottaa 
huomioon seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen liittyvässä 
neuvotteluprosessissa;

14. pitää komission päätöstä analysoida 
kattavasti kustannuksia, joita EU:n toimien 
puuttumisesta aiheutuu jäsenvaltioille ja 
niiden talousarvioille, veronmaksajien 
varojen tuhlauksena; kehottaa komissiota 
luopumaan tästä hankkeesta, jolla 
pyritään ainoastaan perustelemaan EU:n 
talousarvion paisumista;

Or. en

Tarkistus 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on vakuuttunut tarpeesta järkeistää 
jäsenvaltioiden menoja EU:n talousarvion 
kautta erityisesti aloilla, joilla EU:lla on 
kiistatta enemmän lisäarvoa kuin 
kansallisilla talousarvioilla, mikä 
vahvistaa jäsenvaltioiden julkista taloutta 
keventämällä kansallisia 
menotalousarvioita;

Or. en

Tarkistus 190
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten 

Poistetaan.
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talousarvioiden yhteensovittamista; 
katsoo, että uusi talous- ja 
budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso") on 
ratkaisevassa asemassa, kun pyritään 
saavuttamaan toivottua synergiaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten 
talousarvioiden välillä;

Or. pt

Tarkistus 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten 
talousarvioiden yhteensovittamista; 
katsoo, että uusi talous- ja 
budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso") on 
ratkaisevassa asemassa, kun pyritään 
saavuttamaan toivottua synergiaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
välillä;

15. katsoo, että uuden talous- ja 
budjettipolitiikan koordinointimekanismin
("talouspolitiikan eurooppalainen 
ohjausjakso") olisi oltava merkittävässä 
asemassa yhtenäistettäessä poliittisia 
tavoitteita keskenään eri puolilla 
Eurooppaa ja myös EU:n tavoitteiden 
kanssa ja autettaessa näin saavuttamaan 
toivottua synergiaa EU:n talousarvion ja 
kansallisten talousarvioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
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yhteensovittamista; katsoo, että uusi talous-
ja budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso") on 
ratkaisevassa asemassa, kun pyritään 
saavuttamaan toivottua synergiaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
välillä;

yhteensovittamista, jotta varmistetaan 
yhteisten poliittisten painopistealojen, 
myös Eurooppa 2020 -strategian, 
rahoittaminen; katsoo, että uusi talous- ja 
budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso") on 
ratkaisevassa asemassa, kun pyritään 
saavuttamaan toivottua synergiaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
välillä;

Or. en

Tarkistus 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
yhteensovittamista; katsoo, että uusi talous-
ja budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso") on 
ratkaisevassa asemassa, kun pyritään 
saavuttamaan toivottua synergiaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
välillä;

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
yhteensovittamista; katsoo, että uusi talous-
ja budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso") voi olla 
hyödyksi, kun pyritään saavuttamaan 
toivottua synergiaa EU:n talousarvion ja 
kansallisten talousarvioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa parantamaan EU:n 
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talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten talousarvioiden 
yhteensovittamista EU:n painopistealojen 
rahoittamisessa; toistaa tarpeen 
koordinoida julkisten varojen käyttöä 
suunnittelusta täytäntöönpanoon, jotta 
varmistetaan parempi tehokkuus ja 
näkyvyys sekä EU:n talousarvion 
tehokkaampi järkeistäminen;

Or. en

Tarkistus 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, 
että etusijalle on asetettava kansallisten 
talousarviopolitiikkojen ja unionin 
talousarviopolitiikan välinen synergia ja 
sellainen Euroopan keskuspankin 
harjoittama rahapolitiikka, joka ei jarruta 
talouskasvua, etenkin kun täystyöllisyyttä 
ei ole saavutettu unionin taloudessa;

Or. pt

Tarkistus 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä 
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eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen ja tarvittaessa menestystekijöiden 
ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

työllisyyden ja köyhyyden vähentämisen 
osalta, että eri alojen välisen synergian ja 
yhdennetyn lähestymistavan parantaminen, 
tuloksiin suuntautuneen politiikan 
kehittäminen sekä ehtojen ja tarvittaessa 
menestystekijöiden ja tulosindikaattorien 
käyttö asetetaan etusijalle;

Or. en

Tarkistus 197
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen ja tarvittaessa menestystekijöiden 
ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

17. korostaa, että kestävän kasvun ja 
kehityksen kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen, "älä aiheuta haittaa" 
-periaatteen, "saastuttaja maksaa" 
-periaatteen ja edelläkävijäperiaatteen 
sekä tarvittaessa menestystekijöiden ja 
suorituskyky- ja tulosindikaattorien käyttö 
asetetaan etusijalle;

Or. en

Tarkistus 198
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
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eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen ja tarvittaessa menestystekijöiden 
ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen, 
EU:n talousarvion ja kansallisten 
talousarvioiden johdonmukaisuus ja 
keskinäinen täydentävyys sekä ehtojen ja 
tarvittaessa menestystekijöiden ja 
tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

Or. el

Tarkistus 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen ja tarvittaessa menestystekijöiden 
ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
kaikkien talouskehitykseen vaikuttavien 
EU:n talousarviovarojen välisen synergian 
ja eri alojen välisen yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen ja tarvittaessa menestystekijöiden 
ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

Or. en

Tarkistus 200
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen 
kannalta optimaalisen tuloksen 
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saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen ja tarvittaessa menestystekijöiden 
ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

saavuttaminen edellyttää käytännössä, että 
eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn 
lähestymistavan parantaminen, tuloksiin 
suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä 
ehtojen asianmukainen käyttö ja 
tarvittaessa menestystekijöiden ja 
tulosindikaattorien käyttö asetetaan 
etusijalle;

Or. en


