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Tarkistus 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Oikeanlaista osaamista tulevaisuuden 
työvoimalle

Työpaikkojen luomista, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa sekä 
oikeanlaista osaamista tulevaisuuden 
työvoimalle

Or. en

Tarkistus 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää edistää 
laadukkaiden työpaikkojen syntymistä, 
parantaa sosiaaliturvaa ja yhteiskuntaan 
osallistumista, vahvistaa nykyisiä 
työntekijöiden oikeuksia ja ottaa käyttöön 
uusia, edistää työterveyttä ja 
-turvallisuutta, parantaa sosiaalista 
riskinhallintaa, edistää työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista ja taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus; vaatii 
jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita 
toimenpiteitä epävarmojen ja 
epätyypillisten työsuhteiden poistamiseksi 
vähitellen sekä edistämään hyvän työn 
käsitettä (esimerkiksi ILO:n ihmisarvoista 
työtä koskevaa ohjelmaa) ja työajan 
vähentämistä työllisyysstrategian 
keskeisenä pilarina; huomauttaa, että 
koulun varhaisessa vaiheessa 
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keskeyttämistä koskevan tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää jatkuvaa 
yhteistyötä ja politiikkojen koordinointia; 
painottaa, että varhaiskasvatusta ja 
lastenhoitoa koskevaa uutta painopistettä 
olisi vahvistettava ja epävirallisen 
oppimisen edistämiseen ja 
tunnustamiseen tähtääviä nykyisiä toimia 
olisi lisättävä, sillä ne ovat tärkeitä 
toimenpiteitä koulun keskeyttämisen 
ehkäisemisessä, ja että kaikkien 
osallistumista koulutukseen koskevaa 
periaatetta olisi sovellettava sen 
varmistamiseksi, että vammaiset ja 
erilaisia vähemmistöjä edustavat henkilöt 
saadaan mukaan yleiseen 
koulujärjestelmään riittävin tukitoimin;

Or. en

Tarkistus 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen, sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistämiseen,
elinikäiseen oppimiseen ja työmarkkinoille 
sopeutumiseen tähtääviin toimenpiteisiin
liittyvien ohjelmien asianmukainen 
rahoitus, koska siten edistetään 
merkittävästi työttömyyden torjumista ja 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen 
eli 75-prosenttisen työllisyyden 
saavuttamista; tuo esiin, että tämän 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
työttömyyden vähentämiseksi sitä, että 
monet työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevista henkilöistä, joista suurin osa on 
naisia, saadaan työmarkkinoille; 
korostaa, että yksi Eurooppa 2020 
-strategian päätavoitteista eli kaikkien 
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Euroopan kansalaisten työllisyyden ja 
laadukkaiden työpaikkojen edistäminen 
saavutetaan vain, jos osaamiseen 
perustuvaan yhteiskuntaan, tutkimukseen 
ja kehitykseen, innovointiin, pk-yrityksiin 
ja vihreään ja uuteen teknologiaan 
investoidaan riittävästi nyt eikä asiaa 
viivästytetä enempää; painottaa, että 
lähivuosina tapahtuvan väistämättömän 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen 
kustannuksia ei pitäisi sälyttää tavallisten 
perheiden eikä Euroopan työväestön 
maksettavaksi ja että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi otettava 
huomioon uusien "vihreiden" töiden 
edistämisen merkitys joidenkin vanhojen 
töiden kadotessa; lisäksi vaaditaan uutta 
koulutusta, jotta työntekijöitä voidaan 
valmistaa uuteen vähähiiliseen 
yhteiskuntaan; 

Or. en

Tarkistus 425
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja koulun keskeyttämisen 
vähentämistä (10 prosenttia) ja 
korkeakoulussa opiskelun lisäämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista;

Or. pt
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Tarkistus 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
nuorten opetukseen ja liikkuvuuteen 
liittyvien hankkeiden ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus ja niihin 
kohdistuvat toimet, koska siten edistetään 
merkittävästi koulun keskeyttämisen ja
työttömyyden torjumista, ihmisarvoisten ja 
"vihreiden" työpaikkojen syntymistä, 
kulttuurista monimuotoisuutta ja 
yhteiskuntaan osallistumista ja 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen 
eli miesten ja naisten 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 427
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista; katsoo, että 
koulutus kuuluu edelleen jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, ja on vakaasti sitä mieltä, 
että EU:n pitäisi edistää nuorten 
liikkuvuutta enemmän, sillä tämä lisää 
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eurooppalaisen työvoiman taitoja ja 
nuorten eurooppalaisten kykyä tarttua 
konkreettisesti Euroopassa tarjolla oleviin 
tilaisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetus-, koulutus- ja 
liikkuvuushankkeiden sekä elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien ja 
hoitopalvelujen asianmukainen rahoitus, 
koska siten edistetään merkittävästi 
työttömyyden torjumista ja Eurooppa 2020 
-strategian yleistavoitteen eli naisten ja 
miesten 75-prosenttisen työllisyyden 
saavuttamista;
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Or. en

Tarkistus 430
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. huomauttaa, että on tärkeää taata 
opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvien ohjelmien 
asianmukainen rahoitus, koska siten 
edistetään merkittävästi työttömyyden 
torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

45. huomauttaa, että vaikka opetukseen, 
liikkuvuuteen ja elinikäiseen oppimiseen 
liittyvien ohjelmien asianmukaisen 
rahoituksen toivotaan edistävän
työttömyyden torjumista, ei ole osoitettu, 
että aiemmalla rahoituksella olisi 
parannettu työttömyysastetta vaan 
päinvastoin; kyseenalaistaa näin ollen 
EU:n rahoituksella saatavan lisäarvon 
tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 431
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. korostaa, että yritysten osallistumista 
unionin koulutus- ja liikkuvuusohjelmiin 
on tärkeää lisätä, sillä tämä parantaa 
nuorten työllistyvyyttä ja edistää 
Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-
aloitteiden, etenkin "Uudet taidot uusia 
työpaikkoja varten" -aloitteen, "Nuoret 
liikkeellä" -aloitteen ja 
"Innovaatiounioni"-aloitteen, 
toteuttamista;

Or. en
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Tarkistus 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
45 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 b. tunnustaa, että tasa-arvonäkökohdat 
huomioon ottamalla voidaan tehostaa 
politiikkojen tehokkuutta kasvun ja 
työllisyyden lisäämisessä, sillä usein tasa-
arvoanalyysiin on kiinnitetty 
riittämättömästi huomiota, minkä vuoksi 
naisten osuutta ja huolenaiheita ei ole 
otettu asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 433
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) olisi 
myönnettävä asianmukaisia varoja 
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden 
tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia;

Or. en
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Tarkistus 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi 
myönnettävä asianmukaisia varoja
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden 
tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, naisia, epäsuotuisassa asemassa 
olevia ja vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; kannattaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) strategisempaa 
soveltamista ohjaamalla Eurooppa 2020 
-strategian älykkään kasvun 
painopistealaan varattuja varoja
toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on 
tukea ammattikoulutusta ja nuorten 
liikkuvuutta sekä aktiivista ikääntymistä,
parantaa työmarkkinoille pääsyä ja 
uudelleen sopeutumista, luoda sopivaa 
osaamista hiilen jälkeisiä luonnonvaroja 
hyödyntävälle ja energiatehokkaalle 
yhteiskunnalle sekä torjua työttömyyttä, 
köyhyyttä, syrjintää, kulttuurien 
monimuotoisuuden katoamista ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, naisia,
iäkkäitä ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa 
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vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) olisi 
myönnettävä asianmukaisia varoja 
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden 
tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

olevia ja vammaisia henkilöitä,
maahanmuuttajia sekä romaneja; 
painottaa, että Euroopan sosiaalirahastosta 
(ESR) olisi myönnettävä asianmukaisia 
varoja sellaisten toimien toteuttamiseksi, 
joiden tavoitteena on parantaa naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja
työmarkkinoille pääsyä sekä torjua 
työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
sekä kaikenlaista syrjintää, joka vaikuttaa 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin 
ryhmiin; on sitä mieltä, että tässä 
lippulaiva-aloitteessa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen tarve uusilla 
aloilla, kuten uuden tietotekniikan, 
viestinnän tai "vihreiden" työpaikkojen 
(energiatehokkuus ja uudet 
energialähteet) aloilla;

Or. en

Tarkistus 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä, etnisiin ja 
uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia 
henkilöitä sekä maahanmuuttajia; 
painottaa, että Euroopan sosiaalirahastosta 
(ESR) olisi katettava aiempaa enemmän 
erilaisia toimia (uudet taidot ja työpaikat, 
koulutustavoitteet, köyhyystavoite jne.) ja 
näin ollen se tarvitsee enemmän varoja; 
korostaa, että ESR:sta olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
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parantaa työmarkkinoille pääsyä, torjua 
työttömyyttä ja syrjintää työhönotossa ja 
uralla etenemisessä ja lisätä varoja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 437
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi 
myönnettävä asianmukaisia varoja 
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden 
tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi kohdistettava ihmisarvoiseen työhön 
joustoturvan sijaan ja sitä olisi
laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
koheesiopolitiikasta olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 438
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
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olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi
myönnettävä asianmukaisia varoja
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden 
tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR) olisi
huomattavasti vahvistettava sisällöllisesti 
ja taloudellisesti, jotta siitä voitaisiin 
myöntää asianmukaisia varoja sellaisiin 
toimiin, joiden tavoitteena on parantaa 
työmarkkinoille pääsyä sekä torjua 
työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä;

Or. de

Tarkistus 439
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä; korostaa tarvetta säilyttää 
ESR koheesiopolitiikan sisällä sekä sitä, 
että on tärkeää parantaa koordinointia 
ESR:n ja EAKR:n välillä yhdennetyn 
lähestymistavan edistämiseksi ja paikkaan 
perustuvien ja ihmisiin perustuvien 
toimien yhdistämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on lisätä 
työvoiman tuottavuutta ja vähentää 
työstäpoissaoloja parantamalla 
elämäntapoja ja edistämällä 
mielenterveyttä työpaikalla, sekä 
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden 
tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) ja nuoriin 
liittyvistä ohjelmista olisi myönnettävä 
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toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, epäsuotuisassa asemassa olevia ja 
vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

46. katsoo, että uutta osaamista ja 
työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, naisia, epäsuotuisassa asemassa 
olevia ja vammaisia henkilöitä sekä 
maahanmuuttajia; painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä 
asianmukaisia varoja sellaisten toimien 
toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on 
parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä 
torjua työttömyyttä, syrjintää ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Nuorisopolitiikka
46 a. painottaa, että nuoret olisi otettava 
tärkeäksi painopistealaksi EU:ssa ja että 
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nuorisoulottuvuudella olisi oltava näkyvä 
ja aiempaa vankempi asema EU:n 
politiikoissa ja ohjelmissa; on sitä mieltä, 
että nuoret olisi nähtävä EU:n 
monialaisena kysymyksenä, jonka 
pohjalta voidaan hakea nuoriin, 
koulutukseen ja liikkuvuuteen liittyvien 
eri politiikan alojen välisiä synergiaetuja, 
mikä edistäisi liikkuvuutta EU:ssa, 
koulutusta ja taitojen kehittämistä, 
vaikutusvallan lisäämistä, työllisyyttä ja 
nuorten osallistumista yhteiskuntaan sekä 
kannustaisi näihin asioihin; on 
tyytyväinen "Nuoret liikkeellä" 
-lippulaiva-aloitteeseen, joka yksi 
Eurooppa 2020 -strategian kulmakivistä; 
korostaa erityisesti, että nuoriso-
ohjelmien alhaiset kustannukset 
tuensaajaa kohti eli niiden merkittävä 
tehokkuus yhdistettynä niiden Euroopan 
kansalaisuutta koskevaan ulottuvuuteen 
osoittaa, että niihin kannattaa panostaa 
paljon enemmän;

Or. en

Tarkistus 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. huomauttaa, että naisten 
työllisyyden kasvu on ratkaisevaa 
Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ja että 
näin ollen naisten työmarkkinoille 
osallistumista haittaaviin ongelmiin on 
puututtava täysimääräisesti; korostaa, että 
Euroopan sosiaalirahastosta olisi 
myönnettävä riittävästi varoja 
työmarkkinoilla ilmenevän sukupuolten 
välisen eriarvoisuuden korjaamiseksi ja 
että Euroopan aluekehitysrahastosta olisi 
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myönnettävä riittävästi varoja lasten, 
vanhusten ja muiden huollettavien 
henkilöiden hoitopalveluihin;

Or. en

Tarkistus 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
46 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 c. terveyttä pidetään älykästä ja 
osallistavaa kasvua synnyttävänä 
tekijänä, joten tautien ja ikään liittyvien 
sairauksien ehkäiseminen terveyttä 
edistämällä ovat välttämättömiä sen 
varmistamiseksi, että EU:ssa on 
aktiivinen ja terve ikääntyvä väestö; 
terveysturvasuunnittelua tarvitaan 
kansanterveyttä koskevien kriisien 
välttämiseksi tai lieventämiseksi, mikä 
vaikuttaa puolestaan julkisten ja 
yksityisten palveluiden jatkuvuuteen; näin 
varmistetaan, ettei EU:n talous joudu 
kärsimään kansanterveyttä koskevan 
kriisin jälkimainingeissa; väestön 
ikääntyessä terveellä työvoimalla on 
kasvava rooli, ja kun varmistetaan, että 
työvoima säilyy terveenä ja 
työstäpoissaolot vähenevät, lisätään myös 
Euroopan tuottavuutta; on harkittava sitä, 
että kaikkia työntekijöitä kannustetaan 
huolehtimaan terveydestään paremmin, ja 
on lisättävä työvoiman valmiuksia, 
tasattava terveyseroja kaikkien hyvän 
terveyden varmistamiseksi ja 
parannettava mahdollisuutta käyttää 
terveydenhuoltojärjestelmää, mikä 
puolestaan lisää kansalaisten valmiutta 
antaa oma panoksensa yhteiskunnalle ja 
vähentää köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;
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Or. en

Tarkistus 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 d. korostaa lisäksi, että Euroopan 
globalisaatiorahastolla täydennetään 
näiden tavoitteiden toteuttamista, koska 
sillä pyritään saamaan globalisoitumisen 
tai kriisin vuoksi irtisanotut työntekijät 
takaisin töihin; katsoo kuitenkin, että 
globalisaatiorahasto eroaa ESR:sta 
toimintansa, siitä rahoitettujen toimien 
(yksilölliset ja erityiset) ja 
soveltamisalansa puolesta; toivoo näin 
ollen, että globalisaatiorahastosta 
tehtäisiin pysyvä;

Or. fr

Tarkistus 447
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
46 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaalipoliittinen ohjelma, 
yhdenvertaisuus ja köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunta
46 e. tuo esiin sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseen, syrjinnän 
vastaisuuteen sekä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä torjuvaan sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen tähtäävien 
toimien rahoittamisen merkityksen 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen 
eli 20 miljoonan ihmisen auttamisen pois 



AM\864018FI.doc 19/123 PE462.730v02-00

FI

köyhyydestä saavuttamiseksi ja kriisin 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
torjumiseksi; painottaa, että Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumin ja näitä 
toimia toteuttavien kansalaisjärjestöjen 
toiminnalle on annettava riittävästi 
rahoitusta; korostaa, että pieniä 
kansalaisjärjestöjä, jotka etsivät 
tapauskohtaisia ratkaisuja paikan päällä, 
tukevat ohjelmat ovat keskeisen tärkeitä 
yhteiskuntaan osallistumisen, syrjinnän 
vastaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
46 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaalipoliittinen ohjelma, 
yhdenvertaisuus ja köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunta
46 f. tuo esiin sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseen, syrjinnän 
vastaisuuteen sekä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä torjuvaan sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen tähtäävien 
toimien rahoittamisen merkityksen 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen 
eli 20 miljoonan ihmisen auttamisen pois 
köyhyydestä saavuttamiseksi ja kriisin 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
torjumiseksi; painottaa, että Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumin ja näitä 
toimia toteuttavien kansalaisjärjestöjen 
toiminnalle on annettava riittävästi 
rahoitusta; korostaa, että pieniä 
kansalaisjärjestöjä, jotka etsivät 
tapauskohtaisia ratkaisuja paikan päällä, 
tukevat ohjelmat ovat keskeisen tärkeitä 
yhteiskuntaan osallistumisen, syrjinnän 
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vastaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
46 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaalipoliittinen ohjelma, 
yhdenvertaisuus ja köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunta
46 g. tuo esiin sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseen, syrjinnän 
vastaisuuteen sekä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä torjuvaan sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen tähtäävien 
toimien rahoittamisen merkityksen 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen 
eli 20 miljoonan ihmisen auttamisen pois 
köyhyydestä saavuttamiseksi ja kriisin 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
torjumiseksi; painottaa, että Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumin ja näitä 
toimia toteuttavien kansalaisjärjestöjen 
toiminnalle on annettava riittävästi 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

"Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio"
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(Huom. Jos tarkistus hyväksytään, 
asianomainen kohta olisi siirrettävä 
46 kohdan perään.)

Or. en

Tarkistus 451
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea 
täydentäen; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 452
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea 
täydentäen; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 

47. vahvistaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka (YMP) ei vaikuta 
enää väitetyllä tavalla, esimerkiksi auta 
köyhiä viljelijöitä tai takaa laadukkaita ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita; pyytää 
keskeyttämään YMP:n;
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tavoitteet ja tehtävät;

Or. en

Tarkistus 453
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea 
täydentäen; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

47. painottaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
uudistettava ja typistettävä; painottaa, 
ettei maatalousmarkkinoita ole säännelty 
ja että uudistetun YMP:n ensimmäinen 
pilari hyödyttää vain pienviljelijöitä muun 
muassa tuottajina äärimmäisissä 
markkinatilanteissa ja että jäsenvaltioiden 
pitäisi pääasiassa maksaa viljelijöille 
korvaus näiden tarjoamista toisen pilarin 
vihreistä ja sinisistä palveluista; korostaa, 
että osa köyhimpien maiden 
pienviljelijöiden tuesta on peräisin 
koheesiorahastosta ja että kaikki 
maatalousalan innovaatiot olisi 
kanavoitava uuden innovaatio- ja 
kestävyysrahaston kautta;

Or. en

Tarkistus 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
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molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea 
edistämässä; painottaa kuitenkin, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi YMP:aa 
olisi uudistettava kunnianhimoisesti; 
uuden YMP:n pitäisi myös vastata EU:n 
sisäisen ja kansainvälisen tilanteen 
radikaalia muuttumista ja uusien 
huolenaiheiden ja haasteiden 
ilmaantumista; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

Or. en

Tarkistus 455
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 -
strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 -
strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
korostaa, että YMP:n hallintoa on 
yksinkertaistettava merkittävästi ja 
maataloustuottajia koskevaa byrokratiaa 
ja hallinnollisia rasituksia on 
vähennettävä merkittävästi; painottaa, että 
YMP:lle on luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

Or. fi

Tarkistus 456
Gunnar Hökmark
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Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä, mikä lisää 
maatalousalan kilpailukykyä ja muuttaa 
samalla sen osaamiseen perustuvaksi 
alaksi, ja että YMP:n molemmat pilarit 
voivat tältä osin olla merkittävässä 
asemassa toimea täydentäen; painottaa, että 
YMP:lle on luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

Or. en

Tarkistus 457
Bas Eickhout, José Bové

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava myös kohti Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista ja 
että YMP:n molempien pilarien on oltava
tältä osin merkittävässä asemassa toimea 
täydentäen; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

Or. en

Tarkistus 458
Lorenzo Fontana
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Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen 
ja korostaen; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

Or. it

Tarkistus 459
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea täydentäen; 
painottaa, että YMP:lle on luotava vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät;

Or. de

Tarkistus 460
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
47 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vahvistaa, että yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi 
suunnattava kohti Eurooppa 2020 
-strategian edistämistä ja että YMP:n 
molemmat pilarit voivat tältä osin olla 
merkittävässä asemassa toimea 
täydentäen; painottaa, että YMP:lle on 
luotu vakaa perusta Lissabonin 
sopimuksessa, jossa määritellään sen 
tavoitteet ja tehtävät;

47. painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa 
määritellään sen tavoitteet ja tehtävät, 
joiden toteuttaminen edistää
Eurooppa 2020 -strategiaa;

Or. pl

Tarkistus 461
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. korostaa, että maatalous on 
Euroopan unionin talouden erityisala ja 
taloudellisen solidaarisuuden periaate 
yksi YMP:n periaatteista;

Or. pl

Tarkistus 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
47 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 b. kannattaa kehitysmaiden 
elintarvikeautonomiaa ja katsoo, että 
uuden YMP:n on vastattava EU:n 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden käsitettä; unioni ei 
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saa käyttää enää maataloustuotteiden 
vientitukia ja sen on jatkettava toimien 
koordinointia maailman suurimpien 
maataloustuottajien kanssa kauppaa 
vääristävien tukien leikkaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 463
Marit Paulsen

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa ja 
ilmastonmuutoksen lieventämisessä; 
viljelijöille on maksettava hyvin sellaisten 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisten ratkaisujen toteuttamisesta, 
jotka ylittävät lainsäädännön 
perusvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 464
José Bové, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
48 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

48. korostaa, että YMP:n ensisijaisena 
tehtävänä on taata Euroopan unionin 
elintarviketurva samalla, kun sillä taataan
monenlaisten muidenkin kuin 
maatalousmarkkinoihin liittyvien 
julkishyödykkeiden tuottaminen, kuten 
maatalousmaiden säilyttäminen 
tuotannossa kaikkialla yhteisössä, 
maisemien monimuotoisuuden 
muovaaminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistäminen, maaperän ja 
vesien suojeleminen, elintarviketuotannon 
ja luonnonsuojelun sekä 
energiantuotannon välisen kilpailun 
ehkäiseminen, ekologisen ja sosiaalisen 
polkumyynnin torjuminen sekä 
ilmastonmuutoksen ja maaseudun 
autioitumisen torjuminen ja työllisyyden ja 
yleisen edun mukaisten palvelujen 
takaamisen maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
julkishyödykkeiden tuottamisessa etenkin 
ympäristönsuojelun alalla esimerkiksi 
säilyttämällä maatalousmaat 
tuotantokelpoisina kaikkialla yhteisössä ja 
muovaamalla samalla maisemien 
monimuotoisuutta, edistämällä biologista
monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia
sekä torjumalla ilmastonmuutosta ja 
maaseudun autioitumista;
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maaseudun autioitumisen torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa EU:n 
kansalaisille sekä maailmanlaajuisen 
elintarviketoimitusten takaamisessa, kun 
ruoanhinnat nousevat ja maailmalla 
kärsitään ruoanpuutteesta, ylläpitämällä 
maatalousmaiden käyttöä kaikkialla 
yhteisössä, maisemien monimuotoisuutta 
muovaamalla, biologista 
monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia 
edistämällä sekä maaseudun autioitumista 
torjumalla, mikä edistää kilpailukykyä, 
työllisyyttä, innovointia ja koulutusta 
koskevia EU:n tärkeitä tavoitteita; 
painottaa, että YMP:n on säilytettävä 
asemansa;

Or. en

Tarkistus 467
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 48. korostaa, että YMP:llä on 
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monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;
painottaa tässä yhteydessä, että toiseen 
pilariin sisältyvät epäsuotuisten alueiden 
luonnonhaittakorvaukset säilytetään 
luonnonhaitta-alueilla, joita ovat muun 
muassa syrjäiset alueet, jotta koko 
unionin alueella on mahdollista 
harjoittaa kannattavaa 
maataloustoimintaa myös jatkossa;

Or. fi

Tarkistus 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa, 
mikä edistää kestävämpää 
ruoantuotantoa, vähentää päästöjä, torjuu 
ilmastonmuutosta ja luo tai tukee 
uusiutuvia energianlähteitä;
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Or. en

Tarkistus 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen, köyhyyden ja 
eriarvoisuuden torjumisessa niin, että 
kohteena ovat epäsuotuisimmassa 
asemassa olevat mikroalueet;

Or. en

Tarkistus 470
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 

48. korostaa, että uudistetulla YMP:llä on 
oltava monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
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biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

Or. pt

Tarkistus 471
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

48. on sitä mieltä, että YMP:n jatkamista 
ei ole realistista perustella antamalla sille
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 472
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 

48. korostaa, että uudistetulla YMP:llä on 
monitahoinen asema monenlaisten 
muidenkin kuin maatalousmarkkinoihin 
liittyvien julkishyödykkeiden 
tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa 
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ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä 
kaikkialla yhteisössä, maisemien 
monimuotoisuuden muovaamisessa, 
biologisen monimuotoisuuden ja eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä 
maaseudun autioitumisen torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 473
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään 
YMP:n uudistamista koskevia ehdotuksia, 
joiden tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä 
muun muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että 
vahvistetaan yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. on sitä mieltä, että YMP olisi 
keskeytettävä;

Or. en

Tarkistus 474
Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä
muun muassa tasapuolistamalla suorien 

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehokas YMP:n talousarvion 
jakaminen ja käyttäminen muun muassa 
tasapuolistamalla suorien maksujen 
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maksujen jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja, jotta julkisille 
varoille taataan paras tuotto;

Or. en

Tarkistus 475
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista ja ottamalla käyttöön 
myönteisiä kannustimia, kuten lisätuet 
ylimääräisiä yhteiskunnan edellyttämiä 
julkishyödykkeitä tuottaville tai 
innovoinnin alalla toimia toteuttaville 
viljelijöille, jotta julkisille varoille taataan 
paras tuotto;

Or. en

Tarkistus 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä 
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muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti
muun muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto; 
katsoo, että uudistettua YMP:aa olisi 
suunnattava alueelliseen kilpailukykyyn, 
innovointiin, tuottavuuteen
luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön ja 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen;

Or. en

Tarkistus 477
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että kohdistetaan maksuja 
paremmin, jotta julkisille varoille taataan 
paras tuotto;

Or. it

Tarkistus 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Päätöslauselmaesitys
49 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä
muun muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on puolueeton ja tehokas
YMP:n talousarvion jakaminen ja 
käyttäminen muun muassa tasapuoliseen
suorien maksujen jakamiseen
jäsenvaltioiden, alueiden ja viljelijöiden 
kesken siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;
kehottaa luopumaan lopullisesti 
historiallisista suoran tuen 
jakoperusteista;

Or. pl

Tarkistus 479
Reimer Böge, Albert Deß, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto; 
painottaa, että tämä edellyttää YMP:n 
kahden pilarin järjestelmän säilyttämistä, 
samalla kun huomiota on kiinnitettävä 
maksu-, valvonta- ja 
seuraamusmekanismien 
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yksinkertaistamiseen;

Or. en

Tarkistus 480
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuoliseen ja tasaiseen suorien 
maksujen jakamiseen siten, että 
vahvistetaan yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Or. pl

Tarkistus 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 

49. on sitä mieltä, että viljelijöitä voitaisiin 
palkita maaseutuympäristön hoitamisen 
yhteydessä tuotetuista arvokkaista 
julkishyödykkeistä ja palveluista ja että 
heitä voitaisiin kannustaa kehittämään 
tällaista roolia; kehottaa komissiota 
esittämään YMP:n uudistamista koskevia 
ehdotuksia, joiden tavoitteena on tehostaa 
YMP:n talousarvion jakamista ja 
käyttämistä muun muassa 
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julkisille varoille taataan paras tuotto; tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Or. en

Tarkistus 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolisella suorien maksujen
jakamisella siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Or. en

Tarkistus 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
pienennetyn talousarvion jakamista ja 
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muun muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että 
vahvistetaan yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

käyttämistä siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Or. en

Tarkistus 484
José Bové, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien maksujen 
jakamista jäsenvaltioiden ja viljelijöiden 
kesken siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Or. en

Tarkistus 485
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n 
uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n 
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talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolistamalla suorien 
maksujen jakamista siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

talousarvion jakamista ja käyttämistä muun 
muassa tasapuolisella suorien maksujen 
jakamisella siten, että vahvistetaan 
yhteiskunnan edellyttämien 
julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää 
ehtojen asettamista, ja siten, että 
kohdistetaan maksuja paremmin, jotta 
julkisille varoille taataan paras tuotto;

Or. de

Tarkistus 486
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. korostaa maatalousmarkkinoiden 
epävakauden merkittävää roolia 
Eurooppaa ja koko maailmaa koetelleiden 
elintarvikekriisien kannalta; odottaa, että 
tämä ongelma kyetään ratkaisemaan 
uudistetun YMP:n avulla;

Or. fr

Tarkistus 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
49 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 b. tuo esiin, että EU:n 
sisäpolitiikkoihin kuuluvalla YMP:lla on 
kielteinen vaikutus kolmansiin maihin, 
etenkin kehitysmaihin, ja siinä on näin 
ollen noudatettava kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatetta tulevaa 
monivuotista rahoituskehystä 
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laadittaessa;

Or. en

Tarkistus 488
Bas Eickhout, José Bové

Päätöslauselmaesitys
49 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 c. katsoo erityisesti, että ensimmäisen 
pilarin maksujen edellytykseksi olisi 
asetettava kestävien 
maatalouskäytäntöjen käyttöönotto ja että 
niihin olisi yhdistettävä kestävän 
tuotannon ja ihmisarvoisen työn 
näkökohdat siten, että täydentävistä 
ehdoista saadaan ympäristön kannalta 
tehokkaita ja hallinnollisesti toimivia ja 
että ne olisivat kestävyyden perusta ja 
tasapainottaisivat aktiivisesti karjatiloja ja 
asettaisivat rajoitukset karjan määrälle 
sekä velvoittaisivat laajennettuun 
viljelykiertoon;

Or. en

Tarkistus 489
Bas Eickhout, José Bové

Päätöslauselmaesitys
49 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 d. katsoo, että tällaisten maksujen 
pitäisi olla monialaisia, mutta ne voidaan 
eriyttää erityisten maantieteellisten ja 
infrastruktuuriin liittyvien edellytysten, 
kuten epäsuotuisten alueiden, 
arvokkaiden luontoalueiden ja 
ilmastonmuutoksen alhaisen sietokyvyn ja 
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muiden vastaavien seikkojen, mukaisesti, 
ja että niihin voi näin ollen sisältyä myös 
epäsuotuisille alueille tarkoitettuja 
maksuja;

Or. en

Tarkistus 490
Bas Eickhout, José Bové

Päätöslauselmaesitys
49 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 e. on sitä mieltä, että vientituista olisi 
luovuttava kokonaan ja että lisäksi 
ulkopuolelle olisi jätettävä maksut, joilla 
tuetaan investointia teollisen toiminnan 
kaltaiseen kasvatus- ja 
jalostustoimintaan, sekä sellaisille 
maanomistajille annettavat maksut, jotka 
eivät harjoita aktiivista 
maataloustuotantoa tai toteuta 
luonnonsuojelutoimia;

Or. en

Tarkistus 491
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 492
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 493
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
YMP:n uudistaminen, myönnettäviä 
varoja on pienennettävä merkittävästi
seuraavalla rahoitusohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
50 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka
YMP:n edellytetään ottavan huomioon,
YMP:lle varainhoitovuonna 2013
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että YMP:lle myönnettävien 
varojen määrää on tarkistettava
seuraavalla rahoitusohjelmakaudella, koska 
EU:n niukat varat on käytettävä 
tehokkaammin ja kohdennettava 
paremmin Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti; YMP:n osuutta EU:n 
talousarviosta on ehkä pienennettävä, 
jotta rahoitusta saadaan suunnattua
koulutuksen, infrastruktuurien, 
tutkimuksen ja innovoinnin aloille 
suuntautuviin investointeihin, mikä 
hyödyttää myös maatalousyhteisöä;

Or. en

Tarkistus 495
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
YMP:n uudistus, sille myönnettävien 
varojen määrää on vähennettävä 
asteittain seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella niin, ettei tämä 
vaikuta pienviljelijöihin tai tällä 
politiikalla taattujen julkishyödykkeiden 
turvaamiseen;

Or. pt

Tarkistus 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
50 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että YMP:ssa voidaan ehkä 
toteuttaa jonkin verran täsmällisiä 
leikkauksia sen mukaan, millaiset ovat 
YMP:n nykyisen uudistuksen tulokset;

Or. en

Tarkistus 497
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle on myönnettävä riittävästi varoja 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 498
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
seuraavan rahoituskauden
talousarviovaroja on suunnattava 
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säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

maataloussektorilla työskentelevien 
henkilöiden kehittämiseen ja maaseudun 
tarpeisiin;

Or. de

Tarkistus 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka
YMP:n edellytetään ottavan huomioon,
YMP:lle varainhoitovuonna 2013
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että YMP:lle seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella myönnettävien 
varojen määrän olisi vastattava 
monivuotisen rahoituskehyksen 
merkittävää uudelleenpriorisointitarvetta, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealat, joilla on suurin vaikutus 
työllisyyden ja kasvun lisäämiseen, 
saadaan rahoitettua täysin;

Or. en

Tarkistus 500
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan ja/tai niitä on 
lisättävä seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

Or. it
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Tarkistus 501
Bas Eickhout, José Bové

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
näin uudistetun YMP:n edellytetään 
ottavan huomioon, YMP:lle 
varainhoitovuonna 2013 myönnettävät 
varat on vähintään säilytettävä ennallaan 
seuraavalla rahoitusohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon 
monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka 
YMP:n edellytetään ottavan huomioon, 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on vähintään 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella niin, että niihin 
tehdään Euroopan inflaation mukaisia 
arvonkorotuksia;

Or. en

Tarkistus 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß
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Päätöslauselmaesitys
50 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 a. painottaa lisäksi, että käyttämättä 
jääneet tai vapautuneet 
maatalousmäärärahat on säilytettävä 
YMP:n talousarviossa eikä niitä voida 
käyttää muiden politiikkojen 
rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
50 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 b. painottaa, että YMP:n määrärahoja 
olisi käytettävä sellaisten viljelijöiden 
palkitsemiseen, jotka noudattavat kestäviä 
käytäntöjä tiloillaan, ja että viljelijöitä 
olisi kannustettava YMP:lla suojelemaan 
ja edistämään esimerkiksi biologisen 
monimuotoisuuden, hiilivarastojen ja 
toimivien vesistöjen kaltaisia yleisiä etuja; 
katsoo, että YMP:sta olisi tuettava myös 
uusiutuvan energian tuotantoa; 

Or. en

Tarkistus 505
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
50 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 c. kehottaa komissiota myös lisäämään 



AM\864018FI.doc 49/123 PE462.730v02-00

FI

erityisesti maatalouden innovoinnin 
rahoitusta, jotta innovoinnille voidaan 
antaa vahvempi asema tulevaisuuden 
YMP:ssä;

Or. nl

Tarkistus 506
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 507
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 

Poistetaan.
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koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä;

Or. en

Tarkistus 508
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä;

51. kehottaa lisäämään Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan ja YMP:n
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 509
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
51 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä;

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja muiden alueellisesti 
vaikuttavien rahastojen yhteensovittamista 
yhteisessä strategiassa, jossa määritellään 
investointien yhteiset painopistealat;

Or. pt

Tarkistus 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota esittämään erityisiä ehdotuksia 
siitä, miten olisi mahdollista saavuttaa 
parempia synergiaetuja muiden kuin 
maatalouteen liittyvien toimien 
rahoittamiseksi Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä; odottaa, että 
kulut, joita aiheutuu talouden 
monipuolistamisesta sellaisilla alueilla, 
joilla maatalous vähenee, lisääntyvät 
seuraavan monivuotisen 



PE462.730v02-00 52/123 AM\864018FI.doc

FI

rahoituskehyksen kaudella;

Or. en

Tarkistus 511
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä;

51. kehottaa lisäämään Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden 
koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen 
lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää 
komissiota tarkastelemaan, missä määrin 
olisi mahdollista saavuttaa parempia 
synergiaetuja muiden kuin maatalouteen 
liittyvien toimien rahoittamiseksi Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja muista 
asianomaisista välineistä ja missä määrin 
rahoitusvaroja olisi siirrettävä Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon;

Or. de

Tarkistus 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Päätöslauselmaesitys
51 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51 a. katsoo, että maaseudun 
kehittämisohjelmissa olisi yhdistettävä 
maatalouden, ympäristön ja 
koheesiopolitiikan tavoitteet alueellisessa 
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lähestymistavassa, jossa maaseutualueet 
jaotellaan uudella tavalla ottamalla 
asukastiheys, kulttuurinen ja sosiaalis-
taloudellinen tilanne sekä erityispiirteet ja 
-tarpeet paremmin huomioon ja 
tunnustamalla alueiden väliset erot sekä 
parantamalla maaseudun alueellista 
hallinnointia laatimalla menestyksekkäitä 
aloitteita, joihin kuuluu monialaisia ja 
vertikaalisia kumppanuuksia, 
keskittymällä erityisesti paikalliseen 
tutkimukseen, vahvistamalla paikallista 
julkista infrastruktuuria, auttamalla 
perustamaan pieniä, menestyviä yrityksiä 
sekä edistämällä uusiutuvaa energiaa 
koskevia hankkeita ja parempia 
karjatalouden käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 513
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa 
elinkeinon ja työllisyyden lähde erityisesti 
rannikko- ja saaristoalueilla sekä 
syrjäisillä seuduilla; katsoo, että yhteiselle 
kalastuspolitiikalle (YKP) on 
myönnettävä riittävästi rahoitusvaroja 
vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle, jotta 
saavutetaan YKP:n keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tavoitteet eli vakaa ja kestävä 
kalastusala ja jotta helpotetaan 
kalakantojen elvyttämistä ja tarkastellaan 
kalastustoiminnan tarvittavaan 
vähentämiseen liittyviä sosiaalisia 
näkökulmia; painottaa tarvetta siirtää 
tukea kestävämmille kalastusmenetelmille 
ja odottaa talouden monipuolistamiseen 
alueilla, joilla kalastustoiminta on 

52. on sitä mieltä, että yhteinen 
kalastuspolitiikka (YKP) olisi 
keskeytettävä, sillä se ei ole osoittautunut 
tehokkaaksi eikä sillä ole onnistuttu 
suojelemaan kalakantoja;
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vähentymässä, ja valvontatoimien 
yhteensovittamiseen liittyvien 
kustannuksien kasvavan seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

Or. en

Tarkistus 514
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle ja että siinä on tehtävä 
täydellinen suunnanmuutos ja edistettävä 
sellaisia kalastustekniikoita, joilla on vain 
vähän haittavaikutuksia; vähennettävä 
energiankulutusta ja poistettava liika 
kalastuskapasiteetti samalla, kun kaikesta 
alusten nykyaikaistamiseen annettavasta 
rahoituksesta luovutaan, jotta saavutetaan 
YKP:n keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteet eli vakaa ja kestävä kalastusala ja 
jotta helpotetaan kalakantojen elvyttämistä 
ja tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille, mikä tukee 
elinympäristöjen hoitoa; parantaa 
valikoivuutta sekä meri- että 
sisävesikalastuksessa; monipuolistaa 
taloutta alueilla, joilla kalastustoiminta on 
vähentymässä, ja tehostaa seurantaa, 
tietojenkeruuta ja valvontatoimien 
yhteensovittamista seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;
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Or. en

Tarkistus 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

52. huomauttaa, että kalastus ja vesiviljely 
sekä niihin liittyvät toimet ovat usein 
pääasiallinen elinkeinon ja kestävän
työllisyyden lähde erityisesti rannikko- ja 
saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan uudistetun
YKP:n uudet keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tavoitteet eli vakaa, kestävä ja 
vahvistunut kalastus- ja vesiviljelyala ja 
jotta helpotetaan kalakantojen elvyttämistä 
ja tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia; 
painottaa tarvetta pitkän aikavälin 
strategialle, jolla pyritään nopeaan ja 
kestävään kalakantojen elvyttämiseen 
kestävän enimmäistuoton periaatteen 
mukaisesti niin, että kalastusalasta 
saadaan vakaa ja kestävä;

Or. en

Tarkistus 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 52. painottaa, että kalavarat ovat 
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liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen
liittyvien kustannuksien kasvavan
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

Euroopan ja koko maailman 
elintarviketurvan kannalta olennainen 
julkishyödyke; huomauttaa, että kalastus ja 
siihen liittyvät toimet ovat usein ainoa
elinkeinon ja työllisyyden lähde erityisesti 
rannikko- ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä 
seuduilla; katsoo, että yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) uudistamiseen
on myönnettävä riittävästi rahoitusvaroja 
vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle, jotta 
saavutetaan YKP:n keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tavoitteet eli vakaa ja kestävä 
kalastusala ja helpotetaan kalakantojen 
elvyttämistä ja tarkastellaan 
kalastustoiminnan tarvittavaan 
vähentämiseen liittyviä sosiaalisia 
näkökulmia; painottaa, että Euroopan 
kalatalousrahastoa olisi käytettävä
kestävämmille kalastusmenetelmille ja 
meren ekosysteemien kunnostamiselle 
myönnettävään tukeen; korostaa, että 
työntekijöiden oikeudet on samoin 
tärkeää taata hyvinvointipolitiikalla ja 
varmistaa, että myös teollisessa 
kalastuksessa kunnioitetaan näitä 
periaatteita, ja odottaa näin ollen talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana; vaatii riittävää rahoitusta 
vesiviljelylle, yhdennetylle meripolitiikalle 
ja meriekosysteemien tutkimukselle 
annettavan tuen lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
52 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille kiinnittämällä 
samalla erityistä huomiota 
pienimuotoiseen kalastukseen ja siihen 
liittyvään toimintaan ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

Or. en

Tarkistus 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
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kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen niillä köyhimpien 
jäsenvaltioiden alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 
liittyvien kustannuksien kasvavan 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

Or. en

Tarkistus 519
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta 
siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden 
monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja 
valvontatoimien yhteensovittamiseen 

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen 
liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon 
ja työllisyyden lähde erityisesti rannikko-
ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle 
(YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle 
kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet eli 
vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta 
helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja 
tarkastellaan kalastustoiminnan 
tarvittavaan vähentämiseen liittyviä 
sosiaalisia näkökulmia; tunnustaa tarpeen 
lisätä koordinointia koheesiopolitiikan 
kanssa; painottaa tarvetta siirtää tukea 
kestävämmille kalastusmenetelmille ja 
odottaa talouden monipuolistamiseen 
alueilla, joilla kalastustoiminta on 



AM\864018FI.doc 59/123 PE462.730v02-00

FI

liittyvien kustannuksien kasvavan
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;

vähentymässä, ja valvontatoimien 
yhteensovittamiseen liittyvien 
kustannuksien kasvavan seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

Or. en

Tarkistus 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. painottaa, että huomiota olisi 
kiinnitettävä enemmän niihin tekijöihin, 
jotka vaikuttavat kielteisesti meren 
elinympäristöihin ja muuttavat niitä sekä 
häiritsevät ekosysteemeitä ja biologista 
monimuotoisuutta, kuten valtamerien 
happamoitumiseen, valtamerien ja 
muiden merien lämpötilan nousuun, 
rannikoiden eroosioon ja 
kaivostoiminnan ja meriliikenteen 
ympäristövaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ilmastonmuutos ja varojen tehokas käyttö Ympäristö, ilmastonmuutos ja varojen 
tehokas käyttö

Or. en



PE462.730v02-00 60/123 AM\864018FI.doc

FI

Tarkistus 522
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ilmastonmuutos ja varojen tehokas käyttö Ilmastonmuutos, ympäristö ja varojen 
tehokas käyttö

Or. en

Tarkistus 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ilmastonmuutos ja varojen tehokas käyttö Ilmastonmuutos, biologinen 
monimuotoisuus ja varojen tehokas käyttö

Or. en

Tarkistus 524
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä 
kohti kestävää taloutta ja edistää 
siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan, 
jotta Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata 
puhdas ja turvallinen elinympäristö; 
korostaa, että tähän olisi päästävä muun 
muassa vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 

Poistetaan.
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varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

Or. en

Tarkistus 525
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

53. tunnustaa EU:n ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi toteuttamien toimien 
merkityksen; kehottaa komissiota 
antamaan ehdotuksia uudeksi innovaatio-
ja kestävyysrahastoksi; korostaa, että 
unionin tulisi olla muutoksen 
edelläkävijänä pyrittäessä kohti kestävää 
taloutta ja edistää siirtymistä vähähiiliseen 
yhteiskuntaan, jotta Euroopan teollisuus 
säilyisi kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata 
puhdas ja turvallinen elinympäristö; 
korostaa, että tähän olisi päästävä muun 
muassa vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

Or. en

Tarkistus 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jossa
Euroopan teollisuus olisi kilpailukykyinen 
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kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta,
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

ja energia olisi kohtuuhintaista, jotta
voitaisiin taata puhdas ja turvallinen 
elinympäristö; korostaa, että tähän olisi 
päästävä muun muassa vähentämällä 
energiankulutusta – mikä edellyttää hyvin 
toimivia sisämarkkinoita ja 
infrastruktuureja – hajauttamalla energian 
hankintaa, lisäämällä uusiutuvan energian 
käyttöä ja varmistamalla ekosysteemin 
kestävyys; painottaa, että Euroopan 
parlamentin on suhtauduttava 
energiaköyhyyteen hyvin vakavasti alati 
nousevien energianhintojen takia;

Or. en

Tarkistus 527
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
kestävään, hiilen jälkeisiä voimavaroja 
hyödyntävään ja energiatehokkaaseen
yhteiskuntaan, jotta Euroopan teollisuus 
säilyisi kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata 
puhdas ja turvallinen elinympäristö; 
korostaa, että tähän olisi päästävä muun 
muassa vähentämällä energiankulutusta 
kaikilla aloilla, hajauttamalla energian 
hankintaa, lisäämällä uusiutuvan energian 
käyttöä, parantamalla biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys, 
varojen tehokas käyttö, kierrätys ja 
jätehuolto;

Or. en
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Tarkistus 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta
Euroopan teollisuus säilyisi
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata 
puhdas ja turvallinen elinympäristö; 
korostaa, että tähän olisi päästävä muun 
muassa vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan; vaatii tässä 
yhteydessä toimenpiteitä, joiden avulla 
Euroopan teollisuus säilytetään
kilpailukykyisenä; korostaa, että tähän olisi 
päästävä muun muassa lisäämällä 
energiatehokkuutta, varmistamalla 
maksettavissa olevat energiahinnat ja 
toteuttamalla energian sisämarkkinat;
korostaa, että Euroopan parlamentti ottaa 
hyvin vakavasti energiaköyhyyden, joka 
pohjautuu alati nouseviin 
energiahintoihin, jotka johtuvat paljolti 
myös julkisista maksuista, ja kehottaa 
Euroopan komissiota ja jäsenvaltiota 
toimimaan samoin ottaen huomioon myös 
tyhjät sosiaalirahastot;

Or. de

Tarkistus 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
maapallon ekologisten rajoitusten 
mukaisesti vähähiiliseen yhteiskuntaan, 
jotta Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
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vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

Or. en

Tarkistus 530
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan kansalliset 
olosuhteet huomioiden, jotta Euroopan 
teollisuus säilyisi kilpailukykyisenä ja 
voitaisiin taata puhdas ja turvallinen 
elinympäristö; korostaa, että tähän olisi 
päästävä muun muassa vähentämällä 
energiankulutusta, hajauttamalla energian 
hankintaa, lisäämällä uusiutuvan energian 
käyttöä ja varmistamalla ekosysteemin 
kestävyys; 

Or. pl

Tarkistus 531
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
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Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, 
tiivistämällä ydinfissiota koskevaa 
tutkimusta ja varmistamalla ekosysteemin 
kestävyys;

Or. en

Tarkistus 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys;

53. korostaa, että unionin tulisi olla 
muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti 
kestävää taloutta ja edistää siirtymistä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta 
Euroopan teollisuus säilyisi 
kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas 
ja turvallinen elinympäristö; korostaa, että 
tähän olisi päästävä muun muassa 
vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, 
parantamalla biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja 
varmistamalla ekosysteemin kestävyys; 
katsoo näin ollen, että biologista 
monimuotoisuutta tukevia 
rahoitusohjelmia on jatkettava, sillä ne 
ovat ainutlaatuinen väline näiden 
painopistealojen puolustamiseksi muita 
politiikkoja vastaan rahoitussäännösten 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
53 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 a. painottaa "Resurssitehokas 
Eurooppa" -lippulaiva-aloitteen sekä 
talouskasvun ja hyvinvoinnin 
irrottamiseen luonnonvarojen käytöstä 
tähtäävien toimien merkitystä tukemalla 
siirtymistä kestävään talouteen; painottaa, 
että toimien keskittäminen ja rahoitus 
ovat olennaisia tätä ratkaisevaa muutosta 
tukevan innovoinnin kannalta;

Or. en

Tarkistus 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
53 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 b. huomauttaa, että biodiversiteetin 
häviämisen pysäyttämistä vuoteen 2020 
mennessä ja ekosysteemipalvelujen 
palauttamista samaan ajankohtaan 
mennessä koskevien EU:n sitoumusten 
täyttäminen edistää merkittävällä tavalla 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevien EU:n haasteiden ratkaisemista; 
on näin ollen vakuuttunut siitä, että 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on otettava huomioon 
terveellisten ja biologisesti 
monimuotoisten ekosysteemien tarjoamat 
palvelut; tämän vuoksi Natura 2000 
-ohjelman osarahoitus on taattava tähän 
tarkoitukseen EU:n uudesta 
talousarviokehyksestä erityisesti 
varattavilla varoilla; korostaa LIFE+-
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ohjelman merkitystä, sillä se on ainoa 
kokonaan ympäristöön keskittyvä EU:n 
väline;

Or. en

Tarkistus 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
53 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 c. korostaa, että nykyiset 
rahoitustukiohjelmat, esimerkiksi LIFE+-
ja Natura 2000 -ohjelma, on toteutettu 
onnistuneesti ja ne ovat osoittaneet 
merkityksensä ympäristön- ja 
luonnonsuojelun turvaamisen kannalta; 
korostaa, että näitä ohjelmia olisi 
jatkettava Euroopan tulevan biologisen 
monimuotoisuuden turvaamiseksi, sillä ne 
ovat ainutlaatuisia välineitä näiden 
painopistealojen puolustamiseksi muita 
politiikkoja vastaan rahoitussäännösten 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 536
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
53 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 d. tukee lisäksi hyvin rahoitetun 
ympäristörahaston (LIFE+) jatkamista 
luonnon ja biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi, jotta EU:n 
ympäristötavoitteet saavutetaan tukemalla 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja 
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ympäristöpolitiikan parempaa 
täytäntöönpanoa sekä edistämällä 
säännösten noudattamista ja hyvää 
hallintoa;

Or. en

Tarkistus 537
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
53 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 e. muistuttaa, että EU:n 
27 jäsenvaltiosta on peräisin noin 
11 prosenttia maapallon 
hiilidioksidipäästöistä ja että 
kansainvälisen sopimuksen puuttuessa 
EU:n yksipuoliset lisätoimet valuisivat 
hukkaan Yhdysvaltojen, Kiinan ja muiden 
maiden kasvattaessa päästöjään, joiden 
määrä ylittää selvästi koko EU:n 
päästöjen määrän;

Or. fr

Tarkistus 538
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
53 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 f. pitää valitettavana sitä, että tällä 
hetkellä vain 6–8 prosenttia talousarviosta 
suunnataan ilmastonmuutostoimiin;

Or. en
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Tarkistus 539
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n menoja 
koskeva lainsäädäntö ja menoja koskevat 
ehdot ovat keskeisiä tekijöitä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet tällä alalla; katsoo näin ollen, 
että ilmastotoimet olisi sisällytettävä 
kaikkiin asianomaisiin menoluokkiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 540
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että 
ilmastotoimet olisi sisällytettävä kaikkiin 

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; 
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asianomaisiin menoluokkiin;

Or. pl

Tarkistus 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että 
ilmastotoimet olisi sisällytettävä kaikkiin 
asianomaisiin menoluokkiin;

54. korostaa sellaisten toimenpiteiden 
välttämättömyyttä, joihin sisällytetään 
energian säästäminen ja sen myötä 
tuontiriippuvuuden vähentäminen ja 
ilmastonsuojelutavoitteiden tukeminen 
kaikilla asianomaisilla menoalueilla, 
ulkopolitiikka mukaan lukien; on 
vakuuttunut siitä, että vapaaehtoisten 
sitoumusten lisäksi EU:n menoja koskeva 
voimassa oleva lainsäädäntö ja menoja 
koskevat ehdot ovat keskeisiä tekijöitä 
energia- ja ilmastonsuojelutoimien 
toteuttamisessa ja että ne tarjoavat 
Euroopan komissiolle riittävästi 
liikkumavaraa muita 
täytäntöönpanotoimenpiteitä varten 
EU 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi; 
korostaa, että on toimittava ennen 
kaikkea kansallisella ja paikallisella 
tasolla ja kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan siellä ponnistelujaan;

Or. de

Tarkistus 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
54 kohta



AM\864018FI.doc 71/123 PE462.730v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja lieventämiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi sekä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
kaikilla asianomaisilla politiikan aloilla, 
myös ulkopolitiikan alalla, toteutettavat 
toimet; on vakuuttunut siitä, että EU:n 
menoja koskeva lainsäädäntö ja menoja 
koskevat ehdot ovat keskeisiä tekijöitä, 
jotta saavutetaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet tällä alalla; katsoo 
näin ollen, että ilmastotoimet olisi 
sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

Or. en

Tarkistus 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot 
ovat keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet – etenkin 
energiansäästötoimet; on vakuuttunut 
siitä, että hyvin asetellut aloitteet, kuten
EU:n menoja koskevat ehdot ja 
lainsäädäntö, ovat keskeisiä tekijöitä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet tällä alalla; katsoo näin ollen, että 
ilmastotoimet olisi sisällytettävä kaikkiin 
asianomaisiin menoluokkiin ja että olisi 
varmistettava, että suuri osa EU:n 
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päästökauppajärjestelmän tuloista 
sijoitetaan ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastoalan 
innovointiin;

Or. en

Tarkistus 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; korostaa 
ilmastonmuutoksen vaikutusta terveyteen 
ja tarvetta käyttää terveysindikaattoreita 
yhdessä ympäristöindikaattoreiden 
kanssa; on vakuuttunut siitä, että EU:n 
menoja koskeva lainsäädäntö ja menoja 
koskevat ehdot ovat keskeisiä tekijöitä, 
jotta saavutetaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet tällä alalla; katsoo 
näin ollen, että ilmastotoimet olisi 
sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

Or. en

Tarkistus 545
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
54 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet, 
mukaan luettuina Natura 2000 -alueiden 
hoitoon, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvät toimet sekä 
asianmukaiset indikaattorit 
(ilmastokestävyyden ja biologisen 
monimuotoisuuden varmistaminen), olisi 
sisällytettävä sitovasti kaikkiin 
asianomaisiin menoluokkiin ja ilmastolle 
haitallisista hankkeista ja tuista olisi 
luovuttava;

Or. en

Tarkistus 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
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keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin ja että ilmastokestävyyden 
varmistamiseen liittyvät välineet olisi 
sisällytettävä kaikkiin EU:n menoihin;

Or. en

Tarkistus 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

54. korostaa sellaisen monialaisen 
lähestymistavan merkitystä, jossa 
yhdistyvät ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kaikilla asianomaisilla 
politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan 
alalla, toteutettavat toimet; on vakuuttunut 
siitä, että EU:n menoja koskeva 
lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä 
alalla; katsoo näin ollen, että ilmastotoimet 
olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin; muistuttaa, että 
ilmastonmuutoksen syynä ovat pääasiassa 
teollisuusmaiden päästöt, ja korostaa näin 
ollen, että EU:lla on maailmanlaajuinen 
vastuu ilmastonmuutoksen torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 548
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
55 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että Eurooppa 2020 
-strategian perustavoitteisiin kuuluu 
kestävyyttä koskevaan haasteeseen 
vastaaminen ottamalla käyttöön 
ympäristöä koskevia kriteerejä ja 
tehostamalla varojen ja energian käyttöä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
ottamalla käyttöön ympäristöä koskevia 
kriteerejä ja tehostamalla varojen ja 
energian käyttöä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi;

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
tehostamalla varojen ja energian käyttöä;

Or. de

Tarkistus 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
ottamalla käyttöön ympäristöä koskevia 
kriteerejä ja tehostamalla varojen ja 

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
luomalla oikeanlainen tasapaino 
taloudellisten ja sosiaalisten kriteerien 
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energian käyttöä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi;

sekä ympäristöä koskevien kriteerien 
välillä ja tehostamalla varojen ja energian 
käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
ottamalla käyttöön ympäristöä koskevia 
kriteerejä ja tehostamalla varojen ja 
energian käyttöä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi;

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
ottamalla käyttöön ympäristöä koskevia 
kriteerejä, luopumalla asteittain 
ympäristölle haitallisista tuista ja 
tehostamalla varojen ja energian käyttöä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 552
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä 
koskevaan haasteeseen vastaaminen 
ottamalla käyttöön ympäristöä koskevia 
kriteerejä ja tehostamalla varojen ja 
energian käyttöä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi;

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin kuuluu kestävyyttä koskevaan 
haasteeseen vastaaminen ottamalla 
käyttöön ympäristöä koskevia kriteerejä ja 
tehostamalla varojen ja energian käyttöä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

Or. pl
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Tarkistus 553
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee vastaavasti ehdotusta, jonka 
komissio esitti talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä ja jonka 
mukaan olisi otettava käyttöön 
velvollisuus ilmoittaa avoimesti, millä 
alakohtaisilla ohjelmilla on edistetty 
Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjä 
20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteita ja 
osallistuttu "Resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaiva-aloitteen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

56. tukee vastaavasti ehdotusta, jonka 
komissio esitti talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä ja jonka 
mukaan olisi ilmoitettava avoimesti, millä 
alakohtaisilla ohjelmilla on edistetty 
Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjä 
20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteita ja 
osallistuttu "Resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaiva-aloitteen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. pl

Tarkistus 554
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee vastaavasti ehdotusta, jonka 
komissio esitti talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä ja jonka 
mukaan olisi otettava käyttöön velvollisuus 
ilmoittaa avoimesti, millä alakohtaisilla 
ohjelmilla on edistetty Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyjä 20/20/20-ilmasto-
ja energiatavoitteita ja osallistuttu
"Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaiva-
aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen;

56. tukee vastaavasti ehdotusta, jonka 
komissio esitti talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä ja jonka 
mukaan olisi otettava käyttöön velvollisuus 
ilmoittaa avoimesti ja mitattavissa olevalla 
tavalla, missä ja miten alakohtaisilla 
ohjelmilla voidaan auttaa saavuttamaan
Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjä 
20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteita ja 
osallistumaan "Resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaiva-aloitteen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. tukee vastaavasti ehdotusta, jonka 
komissio esitti talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä ja jonka 
mukaan olisi otettava käyttöön velvollisuus 
ilmoittaa avoimesti, millä alakohtaisilla 
ohjelmilla on edistetty Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyjä 20/20/20-ilmasto-
ja energiatavoitteita ja osallistuttu 
"Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaiva-
aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen;

56. tukee ehdotusta, jonka komissio esitti 
talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä ja jonka mukaan olisi otettava 
käyttöön velvollisuus ilmoittaa avoimesti, 
millä alakohtaisilla ohjelmilla on edistetty 
Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjä 
20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteita ja 
osallistuttu "Resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaiva-aloitteen tavoitteiden 
saavuttamiseen; painottaa kuitenkin, että 
kaikkia aloja ei saa alistaa etusijalla 
olevalle ilmastonsuojelulle; 

Or. de

Tarkistus 556
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
56 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 a. toteaa, että EU on sitoutunut 
maksamaan vuosittain noin 7 miljardia 
euroa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseen kehitysmaissa 
vuoden 2012 jälkeen ja että 
kansainvälisten sitoumusten vuotuinen 
määrä vuoden 2020 jälkeiselle 
ajanjaksolle on yhteensä 100 miljardia 
dollaria, josta kolmanneksen on tultava 
EU:lta, mikäli nykyiset osuudet 
säilytetään; vaatii uskottavaa rahoitusta 
EU:n sitoumukselle ja muistuttaa, että 
tämä voi merkitä hyvinkin sitä, että 
mahdollisesta EU:n laajuisesta 
transaktioverosta tai 
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hiilidioksidipäästöverosta saatavat tulot
olisi ohjattava yksinomaan tähän 
tarkoitukseen, jolloin niitä ei voitaisi 
käyttää EU:n yleisen talousarvion 
rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
56 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 b. vaatii, että nykyisten ja tulevien 
menolupausten, jotka on tarkoitettu 
auttamaan kehitysmaita torjumaan 
ilmastonmuutosta tai sopeutumaan sen 
vaikutuksiin, on oltava lisänä nykyisille 
kehitysapumäärärahoille, ja että näiden 
kahden politiikan on oltava riittävän 
johdonmukaisia keskenään; vaatii näin 
ollen määrittelemään selkeästi raamit 
määrärahojen jakamiselle yhtäältä 
kehitysavun alalla ja toisaalta niiden 
toimien alalla, joilla pyritään torjumaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
56 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 c. on sitä mieltä, että EU:n 
talousarviosta rahoitetuille uusille 
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hankkeille olisi tehtävä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi; 
pitää tätä tärkeänä, jotta varmistetaan, 
että ilmastonäkökohdat otetaan huomioon 
EU:n talousarviossa;

Or. en

Tarkistus 559
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
56 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Energia
56 d. korostaa komission olevan sitä 
mieltä, että hiilen jälkeisen energian ja 
liikennejärjestelmien tehokkuuteen 
suunnattavia pääomasijoituksia on 
lisättävä merkittävästi; tuo esiin, että 
EU:n määrärahoilla voidaan saada 
aikaan lisäarvoa myös tässä yhdistämällä 
varoja, houkuttelemalla lisää julkista ja 
yksityistä rahoitusta ja polkaisemalla 
hankkeita käyntiin, sillä 
energiatehokkuus ja siirtyminen 
uusiutuviin energialähteisiin vähentävät 
EU:n keskimääräisiä 
polttoainekustannuksia ja riippuvaisuutta 
tuontienergiasta ja koska viivästykset 
lisäävät kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
56 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 e. huomauttaa, että 
energiakustannusten nousu edistää 
energiansäästöä ja uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
kehittämistä; tarvittavat huomattavat 
investoinnit voidaan rahoittaa nykyisillä 
maailmanhinnoilla ilman julkista tukea; 
jos markkinahintojen lasku tekee tuista 
välttämättömiä, tuet on rahoitettava 
energiaa verottamalla;

Or. fr

Tarkistus 561
Miguel Portas, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa; 

57. katsoo, että uuden ja uusiutuvan 
energian teknologia, energiatehokkuus ja 
energiansäästötoimet ovat keskeisiä 
painopistealoja, jotka edellyttävät 
huomattavasti enemmän 
talousarviomäärärahoja; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

Or. pt

Tarkistus 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
57 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

57. katsoo, että uudessa innovaatio- ja 
kestävyysrahastossa olisi asetettava 
painopistealaksi uuden ja uusiutuvan 
energian teknologiaan, 
energiatehokkuuteen ja 
energiansäästötoimiin liittyvien 
hankkeiden kehittäminen; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

Or. en

Tarkistus 563
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että Eurooppa 2020 
-strategian perustavoitteisiin kuuluu 
kestävyyttä koskevaan haasteeseen 
vastaaminen ottamalla käyttöön 
ympäristöä koskevia kriteerejä ja 
tehostamalla varojen ja energian käyttöä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 564
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
57 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että energiahuollon ja energian 
kauttakulkureittien monipuolistamisen, 
uuden ja uusiutuvan energian teknologian, 
energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi oltava
keskeisiä painopistealoja; kiinnittää 
huomiota omien energiavarojen etsinnän 
ja hyödyntämisen tärkeyteen EU:n 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

Or. pl

Tarkistus 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että erityisesti energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; korostaa, että 
myös uusia ja uusia uusiutuvia 
energiamuotoja on tutkittava edelleen; 
kehottaa komissiota kehittämään 
konkreettisia vertailuindikaattoreita ja 
varmistamaan, että sovitut tavoitteet 
saavutetaan ja että niitä voidaan seurata 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa;
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Or. de

Tarkistus 566
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uusiutuvan energian teknologian, 
energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi oltava 
todellisia keskeisiä painopistealoja; 
kehottaa komissiota kehittämään 
konkreettisia vertailuindikaattoreita ja 
varmistamaan, että sovitut tavoitteet 
saavutetaan ja että niitä voidaan seurata 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa;

Or. en

Tarkistus 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina, ja kehottaa 
lisäämään EU:n rahoitusta näillä aloilla; 
kehottaa komissiota kehittämään 
konkreettisia vertailuindikaattoreita ja 
varmistamaan, että sovitut tavoitteet 
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eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa; saavutetaan ja että niitä voidaan seurata 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa tai kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien 
yhteydessä; komissiolla pitäisi olla 
mahdollisuus hylätä kansalliset 
energiatehokkuussuunnitelmat, jos ne 
eivät vastaa energiatehokkuuden 
yleistavoitetta;

Or. en

Tarkistus 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, 
mikäli tähän liittyvän byrokratian 
lisärasite pysyy vähäisenä;

Or. de

Tarkistus 569
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
57 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina; kehottaa 
komissiota kehittämään konkreettisia 
vertailuindikaattoreita ja varmistamaan, 
että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että 
niitä voidaan seurata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

57. on vakuuttunut siitä, että energian 
osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, 
että uuden ja uusiutuvan energian 
teknologian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästötoimien olisi pysyttävä 
keskeisinä painopistealoina;

Or. en

Tarkistus 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
57 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 a. toistaa, miten tärkeä on kunkin 
jäsenvaltion valintoihin perustuva EU:n 
monipuolinen energialähdevalikoima, 
jolla pitäisi tähdätä toimitusvarmuuden, 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
saavuttamiseen pitkällä aikavälillä; 
tunnustaa tässä yhteydessä tarpeen 
tarkastella perinpohjaisesti 
energiaturvallisuutta monialaisena 
kysymyksenä, jossa olisi noudatettava 
EU:n laajuisia painopistealoja;

Or. en

Tarkistus 571
Bas Eickhout
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Päätöslauselmaesitys
57 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 b. tuo esiin, että nykyiset 
energiahankkeita koskevat menot 
vastaavat väärää painopistealojen 
järjestystä, sillä elvytyssuunnitelmassa 
ohjataan enemmän varoja 
ydinvoimatutkimukseen kuin muita 
energia-aloja koskevaan tutkimukseen ja 
infrastruktuurimenoja suunnataan 
enemmän hiilidioksidin talteenottoon ja 
perinteisiin energialähteisiin kuin 
uusiutuviin energialähteisiin; katsoo 
lisäksi, että asumisen energiatehokkuutta 
koskevien menojen tukikelpoisuuden 
myöhäinen käyttöönotto kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden osalta ja sen rajoittaminen 
4 prosenttiin EAKR:n määrärahoista on 
hukkaan heitetty tilaisuus, johon olisi 
kiinnitettävä asianmukaisempaa 
huomiota uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
57 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 c. katsoo, että EU:n 
energiastrategiassa seuraaviksi 
10 vuodeksi suunnitellut valtavat 
investoinnit olisi saatava kokoon lähinnä 
yksityiseltä sektorilta, mutta tämä ei 
onnistu, ellei EU:n ja jäsenvaltioiden 
julkisilla varoilla luoda asianmukaisia 
kannustimia erityisesti rajatylittävien 
yhteenliitäntöjen, nykyisten 
energiaverkkojen nykyaikaistamisen, 
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rakennusten energiatehokkuuden 
lisäämisen, energian sisämarkkinoiden 
luomisen ja nykyisten 
"energiasaarekkeiden" liittämisen alalla; 
EU:n rahoituslähteitä, esimerkiksi 
rakennerahastoja ja 
joukkovelkakirjalainoja, olisi annettava 
laajamittaisesti saataville EU:n 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi; liika 
tukeutuminen koheesiorahastoihin 
vääristää EU:n talousarviota ja tekee 
energia-alasta laajalti alirahoitettua;

Or. en

Tarkistus 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
57 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57 d. huomauttaa, että kestävään 
energiankulutukseen siirryttäessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
Euroopan kansalaisiin, joita 
energiaköyhyys uhkaa tai koettelee; EU:n 
varoja pitäisi voida käyttää haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien tukemiseen 
näiden parantaessa energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 574
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan Poistetaan.
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tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin tarvetta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo 
hyväksytyn Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta 
ja vaatii, että se on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

Or. en

Tarkistus 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin tarvetta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

58. korostaa tarvetta antaa riittävästi 
rahoitusta energia-alan tutkimukseen, 
teknologian kehittämiseen ja 
demonstrointiin, jotta voidaan kehittää 
kaikkien saatavissa olevaa puhdasta 
energiaa; korostaa jo hyväksytyn Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

Or. en

Tarkistus 576
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
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tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
kestävää energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) muuta kuin 
ydinvoimaa koskevan osan rahoituksen 
puutetta ja vaatii, että se on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

Or. en

Tarkistus 577
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää puhdasta energiaa; korostaa jo 
hyväksytyn Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta 
sekä tähän suunnitelmaan kuuluvia, 
tähän asti vielä huomiotta jääneitä 
teknologioita, kuten sähkön varastointia 
ja vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

Or. de

Tarkistus 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
58 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) ja tämän 
suunnitelman ulkopuolelle toistaiseksi 
jäävien teknologioiden, kuten sähkön 
varastoinnin, rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 
tällä alalla tarvitaan julkista 
rahoitustukea, jonka avulla EU pystyy 
noudattamaan myös kansainvälisiä 
sopimuksiaan;

Or. en

Tarkistus 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön ja että sille on myös 
myönnettävä asianmukainen rahoitus
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana;
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Or. en

Tarkistus 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
puhdasta energiaa; korostaa jo hyväksytyn 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin rahoitusta, jotta voidaan 
kehittää kaikkien saatavissa olevaa 
uusiutuvaa energiaa; korostaa jo 
hyväksytyn Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja 
vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

Or. en

Tarkistus 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
58 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58 a. koska rahoituksen tarve liikenteen ja 
energiainfrastruktuurien aloilla on 
valtava ja koska näiden hankkeiden 
ulkoisvaikutukset ovat myönteisiä, 
painottaa tarvetta kehittää kannustavaa 
lainsäädäntöä, jolla edistetään julkisia ja 
yksityisiä pitkän aikavälin sijoituksia 
näille aloille; pyytää erityisesti, että 
kirjanpito-, verotus- ja raportointisääntöjä 
mukautetaan tämäntyyppisten sijoitusten 
erityispiirteisiin ja että innovatiivisia 
rahoitusvälineitä kehitetään yhteistyössä 
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pitkäaikaisten sijoittajien kanssa;

Or. en

Tarkistus 582
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
58 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58 b. katsoo, että EU:n on kehitettävä 
lisää energiainfrastruktuuriaan ja 
panostettava omiin lähteisiinsä ja 
resursseihinsa tutkimalla, hyödyntämällä 
ja talteenottamalla (esimerkiksi 
liuskekaasu ja kaasuesiintymät) pitkän 
aikavälin kestävän kasvun ja 
kilpailukyvyn varmistamiseksi; tukee tätä 
varten EU:n joukkovelkakirjajärjestelmän 
toteuttamista, joka EIP:n kanssa 
yhteistyössä ja EU:n talousarvion 
takauksella vastaa yksityisten sijoittajien 
haluttomuuteen ja kansallisten 
määrärahojen pahaan puutteeseen; 
kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian konkreettisia 
lainsäädäntöehdotuksia tämän 
vaihtoehtoisen rahoituslähteen 
hyödyntämiseksi suurissa eurooppalaista 
lisäarvoa tuovissa 
energiainfrastruktuurihankkeissa;

Or. en

Tarkistus 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
58 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yhdistynyt Eurooppa

58 c. panee merkille liikennealan 
merkityksen EU:n teollisuuspolitiikassa 
sekä sen osuuden bruttokansantuotteesta 
ja työpaikkojen kannalta; katsoo, että 
seuraavalla rahoituskaudella EU:n 
liikennealan olisi saatava tilaisuus 
vakiinnuttaa johtava asemansa 
talouskehitystä edistävän ja taloudellista 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta lisäävän 
ympäristöystävällisen, turvallisen ja 
älykkään teknologian alalla;

Or. en

Tarkistus 584
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan laajuiset energiaverkot Euroopan energiainfrastruktuuri

Or. en

Tarkistus 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
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toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes 
tuhat miljardia euroa; korostaa EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 586
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes 
tuhat miljardia euroa; korostaa EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä kuljetusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamiseksi, 
uusiutuvan energian osuuden 
lisäämiseksi, toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että alalla on tehtävä merkittäviä 
sijoituksia, jotka ovat suuruudeltaan lähes 
tuhat miljardia euroa; korostaa EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
rajatylittäviä Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

Or. en

Tarkistus 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja, mukaan luettuna suurten 
demonstrointihankkeiden kehittäminen, ja 
rakentaa liitäntäverkkoja, jotka ovat 
välttämättömiä energian sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi, kolmansien maiden 
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saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

yhteenliitäntöjen toteuttamiseksi, 
energialähteiden ja kuljetusreittien 
monipuolistamiseksi, toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että alalla on tehtävä merkittäviä 
sijoituksia, jotka ovat suuruudeltaan lähes 
tuhat miljardia euroa vuoteen 2020 
mennessä ja jotka on rahoitettava ennen 
kaikkea energiamaksuilla; korostaa 
eurooppalaista lisäarvoa tuoville 
hankkeille annettavan EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta ja 
innovatiivisten rahoitusvälineiden suomaa 
tilaisuutta rahoittaa keskeisessä asemassa 
olevia Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

Or. en

Tarkistus 589
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä investointien 
lisäämiseksi julkisella energia-alalla, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;
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Or. pt

Tarkistus 590
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä erityisesti siirtokapasiteetin 
varmistamiseksi merkittäviä sijoituksia, 
jotka ovat suuruudeltaan lähes tuhat 
miljardia euroa sisältäen uuden 
tuotantokapasiteetin ja investoinnit 
sähköverkkoihin; korostaa EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

Or. fi

Tarkistus 591
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
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verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; panee merkille arviot, 
joiden mukaan alalla on tehtävä 
merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita 
keskittymällä selkeästi nopeisiin 
investointeihin, jotka suunnataan 
uusiutuviin energianlähteisiin, EU:n 
sisäisiin suurjännitelinjoihin, 
varastointimahdollisuuksiin ja 
hajautettuihin älykkäisiin 
jakeluverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 

59. korostaa kiireellistä tarvetta 
uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä 
verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka 
ovat välttämättömiä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat 
suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen 



PE462.730v02-00 100/123 AM\864018FI.doc

FI

maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita;

maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta 
rahoittaa keskeisessä asemassa olevia 
Euroopan ensisijaisia 
energiainfrastruktuurihankkeita; painottaa, 
että Euroopan unionin talousarviosta on 
jaettava huomattavasti määrärahoja 
tämän alan innovatiivisiin 
rahoitusvälineisiin;

Or. en

Tarkistus 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
59 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59 a. katsoo, että rakennerahastoilla on 
mahdollisuuksia tukea 
energiainfrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja edellyttäen, että ne 
rajoittuvat alueisiin, joilla energiahuollon 
markkinapohjaiset ratkaisut ovat 
poliittisista ja maantieteellisistä syistä 
hyvin rajallisia; vaatii lisäksi, että 
rakennerahastoista maksettaviin tukiin 
liitetään aina ehto, jonka mukaan 
periaatteessa noudatetaan kaupallista 
lähestymistapaa ja varojen suhteen jaetun 
vastuun periaatetta;

Or. de

Tarkistus 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
59 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59 b. korostaa tarvetta maksimoida EU:n 
rahoituksen vaikutus pyrkimällä 
edistämään julkisten ja yksityisten varojen 
mobilisointia, yhteenkokoamista ja 
hankintaa Euroopan edun mukaisiin 
infrastruktuureihin, mukaan luettuina 
eteläinen kaasulinja ja muut reitit 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
59 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59 c. korostaa, että Euroopan laajuisen 
energiaverkon rahoituksessa olisi 
pidettävä mahdollisimman pitkälti 
ensisijaisina uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvia hankkeita;

Or. en

Tarkistus 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan laajuiset liikenneverkot Liikenne ja Euroopan laajuiset 
liikenneverkot

Or. en
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Tarkistus 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan laajuiset liikenneverkot Liikenne ja Euroopan laajuiset 
liikenneverkot

Or. en

Tarkistus 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Päätöslauselmaesitys
59 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59 d. muistuttaa, että liikenne on 
Euroopan taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen toiminnan tukijalka, 
että liikennealan osuus on 4,6 prosenttia 
Euroopan unionin BKT:sta, sillä 
työskentelee 9,2 miljoonaa henkilöä ja 
että se paitsi antaa yksilöille ja yhteisöille 
mahdollisuuden kanssakäymiseen ja 
tarjoaa Euroopan sisäisen kaupan kasvun 
ja sisämarkkinoiden toteuttamisen 
mahdollistavan verkoston, se on myös 
merkittävä siltä kannalta, että sillä 
voidaan edistää sosiaalisen, taloudellisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
varmistamista;

Or. en

Tarkistus 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta



AM\864018FI.doc 103/123 PE462.730v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-
T-verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

60. korostaa, että tehokkaaseen 
rajatylittävään liikenneinfrastruktuuriin 
investoiminen on keskeistä, jotta EU voi 
puolustaa kilpailukykyään ja valmistella 
pohjaa kriisin jälkeiselle pitkän aikavälin 
talouskasvulle, samalla kun edistetään 
Euroopan teollisuuden ja teknologian 
kasvua, lisätään työllisyyttä ja yhdistetään 
eristyksissä olevat EU:n alueet muihin 
EU:n alueisiin; katsoo, että näin syntyy 
aito Euroopan laajuinen ydinverkosto, 
joka ei ole pelkkä kansallisten hankkeiden 
yhteenlaskettu lopputulos, minkä pitäisi 
parantaa sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja luoda kestävä ja 
yhteentoimiva liikennejärjestelmä, jossa 
hyödynnetään uutta ympäristöystävällistä 
ja tehokasta liikennettä 
ilmastonmuutoksen näkökohtien 
huomioon ottamiseksi, sekä lisätä 
Euroopan kansalaisten turvallisuutta, 
mukavuutta ja mahdollisuuksia; pitää 
rajatylittävää liikennettä keskeisenä 
painopistealana seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan edelleen 
kehittämisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 600
Bogusław Liberadzki

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 

60. korostaa, että tehokkaaseen 
rajatylittävään liikenneinfrastruktuuriin 
investoiminen on keskeistä, jotta EU voi 
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koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-
T-verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

puolustaa kilpailukykyään ja valmistella 
pohjaa kriisin jälkeiselle pitkän aikavälin 
talouskasvulle, samalla kun edistetään 
Euroopan teollisuuden ja teknologian 
kasvua, lisätään työllisyyttä ja yhdistetään 
eristyksissä olevat EU:n alueet muihin 
EU:n alueisiin; tämä parantaa sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja luo 
kestävän ja yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän, jossa hyödynnetään 
uutta ympäristöystävällisempää ja 
tehokasta liikennettä ilmastonmuutoksen 
näkökohtien huomioon ottamiseksi, sekä 
lisää Euroopan kansalaisten 
turvallisuutta, mukavuutta ja 
mahdollisuuksia; Euroopan laajuisen 
liikenneverkon avulla Euroopasta 
saadaan resurssitehokas;

Or. en

Tarkistus 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan varmistaa rajat 
ylittävä infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot 
eivät yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että 
TEN-T-verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä, mutta 
painopistehankkeiden rahoitusta olisi 
tarkistettava paikan päällä tapahtuvan 
edistymisen perusteella sekä arvioimalla, 
ovatko siihen asti valtaosan 
rahoitustuesta saaneet hankkeet edelleen 
uskottavia tai kaikista oleellisimpia 
Eurooppa 2020 -strategian ilmasto- ja 
energiatavoitteiden tai komission 
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liikennettä koskevassa valkoisessa 
kirjassa mainittujen 
turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan kehittää 
tehokas, multimodaalinen ja kattava 
EU:n liikenneverkko ja ratkaista EU:n eri 
osien välistä pääsyä ja huonoa 
yhteentoimivuutta koskevat ongelmat,
poistaa pullonkauloja ja varmistaa rajat 
ylittävä infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot 
eivät yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että 
TEN-T-verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 603
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja fyysisiä esteitä, kuten 
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infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

erilaiset raideleveydet, sekä varmistaa rajat 
ylittävä infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot 
eivät yksin sijoittaisi varoja, ja varmistaa 
samalla lainsäädännöllisten kilpailun 
esteiden poistaminen rautatiealalta; 
katsoo, että TEN-T-verkot olisi näin ollen 
asetettava painopistealaksi seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja, sekä parantaa 
liikenteenhallinta- ja tiedotusjärjestelmien 
käyttöä; katsoo, että TEN-T-verkot olisi 
näin ollen asetettava painopistealaksi 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 605
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
60 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 606
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot olisi näin ollen asetettava 
painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

60. katsoo, että Euroopan laajuiset 
liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat 
merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, 
koska niiden avulla voidaan poistaa 
pullonkauloja ja varmistaa rajat ylittävä 
infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät 
yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että TEN-T-
verkot, joiden omistuksen ja hallinnon 
olisi oltava julkista, olisi näin ollen 
asetettava painopistealaksi seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä;

Or. pt

Tarkistus 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
60 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60 a. katsoo, että ehtoja olisi lisättävä 
ottamalla käyttöön "käytä tai menetä" 
-periaate (maksusitoumusten 
vapauttaminen); jos myönnettyä rajoitusta 
ei ole käytetty, liikenteen alalla 
käyttämättä jääneet tai vapautuneet varat 
säilyvät EU:n talousarviossa eikä niitä 
palauteta jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 608
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja ei olisi lisättävä, 
kuten ei myöskään TEN-T-verkkojen 
käytettävissä olevien varojen ja 
liikennehankkeiden koheesiorahoituksen 
välistä yhteensovittamista;

Or. en

Tarkistus 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
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myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

myönnettävien varojen käyttöä olisi 
välttämätöntä parantaa samoin kuin 
TEN-T-verkkojen käytettävissä olevien 
varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista, missä yhdistyvät 
kestävän kehityksen velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että strategista arviointia ja 
hankkeiden arviointia olisi parannettava 
ja toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
tutkimisesta olisi tehtävä pakollista 
myönnettäessä varoja TEN-T-verkoille,
että TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista olisi välttämätöntä 
lisätä ja että näistä varoista 
kustannettavien menojen ehdoksi olisi 
asetettava tiettyjen vaatimusten 
noudattaminen, esimerkiksi ulkoisten 
kustannusten välttäminen, kestävämpiin 
liikennemuotoihin siirtymisen tukeminen 
sekä korkealaatuisen ja kestävän 
kaupunkiliikennesuunnitelman 
laatiminen hankkeen liittyessä 
kaupunkistrategioihin tai vaikuttaessa 
suoraan tai välillisesti 
kaupunkiliikenteeseen;

Or. en
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Tarkistus 611
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin olisi lisättävä koordinointia EU:n ja 
jäsenvaltioiden välillä ja myös 
tarkistettujen TEN-T-verkkoja koskevien 
suuntaviivojen ja EU:n koheesiopolitiikan 
strategisten suuntaviivojen 
yhteensovittamista, jotta varmistetaan 
rahoituksen painopistealojen 
johdonmukaisuus EU:ssa ja kansallisella 
tasolla täysin suuntaviivojen mukaisesti, 
jotta käytettävissä olevia rahoituslähteitä 
voidaan näin hyödyntää paremmin ja 
jotta niiden lisäarvoa EU:n tavoitteiden 
täytäntöönpanossa voidaan kasvattaa;

Or. en

Tarkistus 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettävien varojen rahoitus edellyttää 
500 miljardin euron kokonaisinvestointeja 
vuosina 2007–2020, ja tästä summasta 
270 miljardia euroa on ohjattava 
painopistealalle niin, että jäsenvaltioilta 
saadaan selkeä sitoumus, ja 
TEN-T-verkkojen käytettävissä olevien 
varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä parempaa 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
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menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 613
Bogusław Liberadzki

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä 
500 miljardiin euroon vuosina 2007–
2020, ja tästä 270 miljardia euroa on 
osoitettava painopistealalla, samoin kuin 
olisi lisättävä TEN-T-verkkojen 
käytettävissä olevien varojen ja 
liikennehankkeiden koheesiorahoituksen 
välistä yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján, PPE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen, rajatylittävän yhteistyön
ja liikennehankkeiden koheesiorahoituksen 
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yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

välistä yhteensovittamista; painottaa 
innovatiivisten rahoitusvälineiden, myös 
julkisen ja yksityisen sektorin välisen 
yhteistyön ja joukkovelkakirjojen, 
mahdollista roolia näiden hankkeiden 
rahoituksessa; katsoo, että 
koheesiorahastosta ja muista vastaavista 
rakennerahastoista kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen; katsoo samalla, että TEN-
T-verkoille myönnettävällä rahoituksella 
olisi edistettävä aktiivisesti taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteita Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklassa määrätyllä tavalla;

Or. en

Tarkistus 615
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; korostaa, että 
yhteensovittamisen valmistelussa pitää 
huomioida TEN-T käytävien 
aluehallintojen ja solmukohtina toimivien 
kaupunkien näkemykset; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

Or. fi



AM\864018FI.doc 113/123 PE462.730v02-00

FI

Tarkistus 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja koheesiopolitiikan ja 
alueellisen yhteistyön yhteydessä 
myönnettävän liikennehankkeiden 
rahoituksen välistä yhteensovittamista; 
katsoo, että koheesiorahastosta 
kustannettavien menojen ehdoksi olisi 
asetettava unionin liikennepolitiikan 
yleisten periaatteiden noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 617
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
julkista liikennettä koskevan
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

Or. pt
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Tarkistus 618
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille 
myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin 
kuin TEN-T-verkkojen käytettävissä 
olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä 
yhteensovittamista; katsoo, että 
koheesiorahastosta kustannettavien 
menojen ehdoksi olisi asetettava unionin 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
noudattaminen; ensisijaisina olisi 
pidettävä erityisesti hankkeita, jotka 
tuovat eurooppalaista lisäarvoa ja 
perustuvat kustannus-hyöty-analyysiin;

Or. en

Tarkistus 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
61 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61 a. tuo lisäksi esille hyödyn, jota 
saadaan tuettaessa onnettomuuksien 
vähentämiseen tähtääviä strategioita ja 
uutta teknologiaa (ERTMS), liikenteen 
välttämistä, ulkoisten kustannusten 
sisällyttämistä maksuihin, melun 
vähentämistä lähteessä, pehmeitä 
verkostoja, nykyisen infrastruktuurin 
valmiuksien parempaa hyödyntämistä 
(ERTMS, RIS, ITS jne.), ajoneuvojen 
energiatehokkaan tekniikan lisäämistä ja 
paikallista materiaalinhankintaa kestävän 
toimitusketjun ja logistiikkajärjestelmän 
varmistamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 620
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus;

Or. en

Tarkistus 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
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tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

löydettävä ratkaisuja kansallisten sekä 
rajatylittävien rautatiejärjestelmien 
väliseen yhteentoimivuuteen ja asetettava 
EU:n menoja koskevia ehtoja, jotta 
saavutetaan aidosti yhtenäinen 
eurooppalainen rautatiepolitiikka ja 
lisätään sisävesiväylien käyttöä ja 
lähimerenkulkua sekä pehmeän 
infrastruktuurin ja liikenteen 
hallintajärjestelmien kehittämistä; 

Or. en

Tarkistus 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä ja 
tehokkaita liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka ja varmistetaan 
sisävesiväylien käytön ja lähimerenkulun 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian
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Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja, kuten rautateitä ja 
sisävesiväyliä, samalla kun mahdollistetaan 
eri liikennemuotojen tehokas 
yhteentoimivuus; katsoo, että
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

Or. it

Tarkistus 624
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun kiinnitetään 
huomiota jäsenvaltioiden erityispiirteisiin 
ja mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
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rautatiepolitiikka; aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

Or. en

Tarkistus 625
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta 
eurooppalaista lisäarvoa tuova hankkeet 
asetetaan etusijalle ja saavutetaan aidosti 
yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

Or. en

Tarkistus 626
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 

62. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon tarpeen siirtyä 
käyttämään tavara- ja henkilökuljetuksissa 
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entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;

entistä laajemmin kestävämpiä 
liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen 
tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen 
tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten 
rautatiejärjestelmien välistä 
yhteentoimivuutta ja asetettava EU:n 
menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan 
aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka, joka perustuu julkisen 
liikenteen järjestelmiin;

Or. pt

Tarkistus 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62 a. korostaa, että TEN-T-verkoille 
myönnettävässä rahoituksessa 
vähähiilisiä liikennemuotoja olisi 
pidettävä mahdollisimman pitkälti 
ensisijaisina;

Or. en

Tarkistus 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Matkailu
62 b. muistuttaa, että matkailu on 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti uusi 
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EU:n toimivallan ala, minkä pitäisi näin 
ollen näkyä myös seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; 
korostaa matkailun merkitystä Euroopan 
taloudelle ja katsoo, että EU:n 
matkailustrategialla pitäisi pyrkiä 
lisäämään alan kilpailukykyä ja että sille 
olisi annettava riittävä rahoitus 
seuraavalla kaudella;

Or. en

Tarkistus 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Meripolitiikka
62 c. katsoo, että yhdennettyä 
meripolitiikkaa on jatkettava ja 
suunnattava rannikkoalueita ja 
merialtaita koskevien haasteiden 
ratkaisemiseen niin, että tuetaan sinistä 
kasvua ja kestävää meritaloutta Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti; vaatii EU:ta 
lisäämään toimia, joilla tuetaan EU:n 
kunnianhimoista meripolitiikkaa, jonka 
avulla EU voi vankistaa asemaansa tällä 
strategisesti tärkeällä alalla; vaatii 
myöntämään tälle politiikalle 
asianmukaiset määrärahat;

Or. en

Tarkistus 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62 d. tunnustaa merten ja valtamerten 
kasvavan merkityksen tulevan 
maailmanlaajuisen talouskasvun 
kannalta; vaatii siis lisäämään EU:n 
toimia tällä alalla yhdennetyssä 
meripolitiikassa, jonka avulla EU pystyy 
kilpailemaan maailman muiden suurten 
toimijoiden kanssa tällä strategisesti 
tärkeällä alalla;

Or. fr

Tarkistus 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus

Or. en

Tarkistus 632
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Sosiaalinen ja alueellinen koheesio 
kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi

Or. de
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Tarkistus 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Yhteiskuntaan osallistumista, työllisyyttä 
ja kasvua edistävä koheesio

Or. en

Tarkistus 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
62 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio

62 e. muistuttaa, että koheesiopolitiikan 
merkitys on kasvanut, kun Lissabonin 
sopimus tuli voimaan ja siihen liitettiin 
alueellinen koheesio, ja että vahva 
koheesiopolitiikka on edellytys EU:n 
yhteisten toimien onnistumiselle;

Or. en

Tarkistus 635
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
62 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62 f. korostaa, että EU:n talousarvion on 
tuettava perussopimuksissa määriteltyjä 
tavoitteita kuten sosiaalista, taloudellista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. pl
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Tarkistus 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Päätöslauselmaesitys
62 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio 

62 g. on sitä mieltä, ettei 
koheesiopolitiikka ole riippuvainen 
Eurooppa 2020 -strategiasta, vaikka sillä 
voidaan edistää merkittävästi Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista; katsoo, että kunnollinen ja 
riippumaton koheesiopolitiikka on 
edellytys EU:n yhteisten toimien 
onnistumiselle, sillä sen avulla voidaan 
vähentää alueellista ja paikallista 
eriarvoisuutta ja lujittaa strategisia 
päämääriä ja paikallisia tarpeita 
käytännön potentiaalin avulla; painottaa, 
että koheesiopolitiikka edistää 
monialaisen luonteensa ansiosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, minkä pitäisi näkyä myös 
vuoden 2013 jälkeisen monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteessa;

Or. en


