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Tarkistus 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se helpottaa nykyaikaistamista ja 
kestävää kasvua ja on osoitus 
eurooppalaisesta solidaarisuudesta, jolla 
tähdätään Euroopan alueiden 
kehitystasojen välisten erojen 
kaventamiseen, ja koska se on 
vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja 
työpaikkojen luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
painottaa, että koheesiopolitiikka on EU:n 
sosiaalipolitiikan ydin; huomauttaa 
kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia uudistuksia, etenkin toimien 
täytäntöönpanoa on yksinkertaistettava, ja 
sillä on vastattava unionin uuteen 
tilanteeseen ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 



PE462.731v02-00 4/128 AM\864090FI.doc

FI

koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kaikkien alueiden kestävän kehityksen 
edistämis- sekä kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin keskeisiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 639
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka 
tuottaa kiistattomasti eurooppalaista 
lisäarvoa, koska se on vakiinnuttanut 
paikkansa kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että 
nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia rakenteellisia 
uudistuksia, vastattava unioniin 
kohdistuviin uusiin haasteisiin ja 
edistettävä synergiaa käytännössä muiden 
politiikkojen ja välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikan 
tuottamaa eurooppalaista lisäarvoa ei ole 
mitattu ja vaikka jotkut väittävät, että se 
on vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja 
työpaikkojen luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja, tällainen 
väite on mahdoton tilintarkastajien tällä 
alalla ilmoittamien virheiden määrän 
perusteella;

Or. en
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Tarkistus 640
Carl Haglund

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa,
vaikka sitä on usein vaikea todistaa 
taloudellisesti, koska se on vakiinnuttanut 
paikkansa kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 641
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina; huomauttaa 
kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
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vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina sekä lähentymisen ja 
solidaarisuuden välineenä ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; toteaa, 
että kumppanuusperiaate ja monitasoinen 
hallinto ovat ehdottomia edellytyksiä sen 
onnistumiseksi; huomauttaa kuitenkin, että 
nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia rakenteellisia 
uudistuksia, vastattava unioniin 
kohdistuviin uusiin haasteisiin ja 
edistettävä synergiaa käytännössä muiden 
politiikkojen ja välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
63 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; on 
tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka 
mukaan jokainen EU:n alue voisi hyötyä 
suoraan koheesiopolitiikasta; huomauttaa 
kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 644
Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; on 
tyytyväinen Euroopan komission 
ehdotukseen, jonka mukaan jokainen 
EU:n alue voisi hyötyä suoraan 
koheesiopolitiikasta; huomauttaa 
kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
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välineiden kanssa; lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 645
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; on 
tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka 
mukaan jokainen EU:n alue voisi hyötyä 
koheesiopolitiikasta; huomauttaa 
kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 646
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
63 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä solidaarisuuteen 
perustuvia politiikkoja; huomauttaa 
kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, muun 
muassa koottava kaikki varat yhteen 
koheesiorahastoon, joka keskittyy 
yksinomaan köyhimpiin jäsenvaltioihin; 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 647
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa voimavarat on 
keskitettävä EU:n köyhimmille alueille 
rajoittamatta kuitenkaan keskinkertaisesti 
kehittyneille alueille tarkoitettuja 
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käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa; 

ohjelmia ja tukea, jotka on määriteltävä 
tällaisiksi; koheesiopolitiikan 
onnistuminen edellyttääkin synergiaa, 
joka syntyy käytännössä muiden 
politiikkojen ja välineiden kanssa;

Or. pt

Tarkistus 648
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa etenkin niillä aloilla, 
joilla syntyy lisäarvoa, kuten tutkimuksen 
ja innovoinnin aloilla;

Or. en

Tarkistus 649
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
63 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa; EU:n 
koheesiopolitiikan toimet olisi keskitettävä 
niihin EU:n jäsenvaltioihin, joissa 
vauraus jää selvästi alle keskitason;

Or. en

Tarkistus 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja; 
huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia, 
vastattava unioniin kohdistuviin uusiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa 
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käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa;

käytännössä muiden politiikkojen ja 
välineiden kanssa; on vakuuttunut siitä, 
että EU:n koheesiopolitiikan tulisi kattaa 
EU:n alue kokonaisuudessaan myös 
seuraavalla ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
63 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63 a. tuo esiin, että riippumattoman 
koheesiopolitiikan merkitys on kasvanut 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, 
että koheesiopolitiikkaan on lisätty 
kolmas pilari, alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja että alueelliset ja 
paikalliset tasot on tunnustettu 
perussopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Päätöslauselmaesitys
63 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63 b. tuo esiin, että komission mukaan 
BKT:n arvioidaan olleen 25 jäsenvaltion 
EU:ssa kokonaisuutena 0,7 prosenttia 
suurempi vuonna 2009 kaudella 2000–
2006 harjoitetun koheesiopolitiikan 
ansiosta1 ja että myönteiset vaikutukset 
eivät kohdistu pelkästään tukea saaneisiin 
valtioihin vaan myös tukea antaneisiin 
valtioihin heijastusvaikutusten kautta2



AM\864090FI.doc 13/128 PE462.731v02-00

FI

__________________
1 KOM(2010) 700 lopullinen.
2 "Koheesiomenojen taloudellinen hyöty 
jäsenvaltioille"
SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO, 
TOIMIALAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA 
KOHEESIOPOLITIIKKA.

Or. en

Tarkistus 653
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 

64. korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
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vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys koko EU:n alueella, sillä 
alueilla ja kaupungeilla on parhaat 
mahdollisuudet panna tätä politiikkaa 
aktiivisesti täytäntöön; korostaa, että 
koheesiopolitiikka edistää monialaisen 
luonteensa ansiosta merkittävästi kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, toisin sanoen älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
64 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa tältä osin, että 
koheesiopolitiikan osuuden 
Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanossa on vastattava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklassa vahvistettuja 
tavoitteita sekä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklaan 
Lissabonin sopimuksella lisättyä 
monialaista taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta; 
painottaa, että koheesiopolitiikka edistää 
monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua; on vakuuttunut siitä, 
että koska koheesiopolitiikalla on johtava 
asema Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa, kaikkien 
alueiden on oltava tukikelpoisia myös 
vuoden 2013 jälkeen ja niitä alueita 
varten, jotka eivät enää vuodesta 2014 
lähtien kuulu lähentymistavoitteen piiriin, 
on laadittava asianmukaiset 
siirtymäsäännöt, jotta onnistuneet 
aikaansaannokset saadaan vakiinnutettua 
ja potentiaali saadaan kestävällä tavalla 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
64 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää solidaarisuuteen perustuvan 
luonteensa ansiosta merkittävästi kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, toisin sanoen älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 658
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo ja
korostaa, että koheesiopolitiikka edistää 
monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, ja kaikkien 
koheesiopolitiikan varojen avulla on 
osallistuttava sosioekonomisten 
tavoitteiden saavuttamiseen työllisyyden, 
koulutuksen sekä köyhyyden ja 
syrjäytymisen vähentämisen alalla, jotta 
Euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus 
muodostettaisiin asianmukaisesti;

Or. de
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Tarkistus 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua; muistuttaa kuitenkin, 
että EU:n koheesiopolitiikalla on 
täytettävänään omat perinteiset 
tehtävänsä ja tavoitteensa, jotka menevät 
Eurooppa 2020 -strategiaa pidemmälle; 
painottaa, että nämä olisi säilytettävä 
seuraavalla ohjelmakaudella erityisesti 
EU:n ikuisen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen lähentymisen tarpeen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
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-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua; katsoo, että koska 
kyseessä on EU:n ainoa paikkaan 
perustuva kehittämispolitiikka, kaikkien 
alueiden pitäisi voida hyötyä 
rakennerahastoista erityisten 
kehitystarpeidensa ja -potentiaalinsa 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 661
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä 
roolia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoo, että 
vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on 
strategian onnistuneen täytäntöönpanon 
edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka 
edistää monialaisen luonteensa ansiosta 
merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista, 
toisin sanoen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua; katsoo, että koska 
kyseessä on EU:n ainoa paikkaan 
perustuva kehittämispolitiikka, kaikkien 
alueiden pitäisi voida hyötyä 
rakennerahastoista erityisten 
kehitystarpeidensa ja -potentiaalinsa 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie, PPE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
64 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64 a. kiinnittää huomiota yhdennetyn 
poliittisen lähestymistavan merkitykseen; 
huomauttaa tältä osin, että 
koheesiopolitiikka yhdentää muita 
politiikkoja; painottaa kuitenkin, että 
kaikki vuoden 2013 jälkeiselle 
ohjelmakaudelle suunnitellut investoinnit 
on sovitettava yhteen kyseisellä 
ohjelmakaudella koheesiopolitiikassa 
tehtävien investointien kanssa; korostaa, 
että tätä politiikkaa, joka perustuu tältä 
osin tärkeisiin testattuihin ja hyviksi 
havaittuihin välineisiin ja muotoihin, 
kuten yhteiseen hallinnointiin, 
harjoitetaan jo asianmukaisella tavalla 
huolellisesti; korostaa myös tarvetta 
tehostaa monitasoista hallintoa, mikä voi 
lisätä koheesiopolitiikan tällaisen 
soveltamisen avulla aikaan saatavia 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 663
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
64 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64 b. tuo esiin, että EU:n 
koheesiopolitiikan tärkeimpänä 
tavoitteena on oltava tiedon levittämisen 
tukeminen tutkimus- ja kehittämistyöhön 
sekä innovointiin, yrittäjyyteen, 
infrastruktuurihankkeisiin, tieto- ja 
viestintätekniikkaan ja inhimilliseen 
pääomaan suunnatuilla investoinneilla, 
jotka edistävät EU:n muuttumista 
osaamiseen perustuvaksi yhteiskunnaksi;
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Or. en

Tarkistus 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
64 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64 c. painottaa, että koheesiopolitiikalla 
on keskeinen asema osallistavan kasvun 
toteutuksessa, mikä ei merkitse 
kuitenkaan sitä, että vain köyhempiä 
alueita autetaan kuromaan toisia kiinni, 
vaan sen lisäksi myös ihmisiin ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen on 
panostettava kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kaikilla alueilla puuttumalla sosiaaliseen 
syrjäytymiseen ja syrjintään, luomalla 
työpaikkoja ja parantamalla työn laatua 
sekä taitoja;

Or. en

Tarkistus 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
64 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64 d. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
koheesiopolitiikan pitäisi säilyä koko 
EU:n laajuisena politiikkana, jossa 
kaikilla EU:n alueilla on mahdollisuus 
saada käyttöönsä voimavaroja, kokemusta 
ja tukea kasvua haittaavien ongelmien 
ratkaisemiseksi yhdellä ja joustavalla 
EU:n politiikalla, jolla pystytään 
puuttumaan epäkohtiin parhaiten 
sopivassa laajuudessa; katsoo, että 
kaikkia alueellisen yhteistyön muotoja 
(rajat ylittävä, alueiden välinen ja 
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valtioiden välinen yhteistyö) on 
vahvistettava;

Or. en

Tarkistus 666
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 667
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
asianmukaisia määrärahoja; huomauttaa, 
että nykyisessä taloustilanteessa tarvitaan 
julkisen talouden ehdotonta 
kurinalaisuutta kaikissa EU:n 
menoluokissa, myös koheesiopolitiikassa;



PE462.731v02-00 22/128 AM\864090FI.doc

FI

seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää, 
että sille varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät määrärahat olisi 
vähintäänkin säilytettävä ennallaan 
seuraavalla rahoitusohjelmakaudella; 
toistaa tässä yhteydessä painokkaan 
vaatimuksensa, jonka mukaan on 
varmistettava, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 669
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 

65. korostaa, että menestyksellinen
koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi 
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riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi
palauttaa jäsenvaltioille;

määrärahoja; toistaa tässä yhteydessä 
painokkaan vaatimuksensa, jonka mukaan 
on varmistettava, että seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiopolitiikan varat olisi palautettava
jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 670
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
65 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla tosiasiallisesti vähäisemmät kuin 
nykyisellä rahoitusohjelmakaudella; ei 
hyväksy koheesiopolitiikan pilkkomista 
talousarvion eri otsakkeisiin tai 
alaotsakkeisiin; toistaa tässä yhteydessä 
painokkaan vaatimuksensa, jonka mukaan 
on varmistettava, että seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 672
Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja niiden olisi 
vastattava kunkin jäsenvaltion 
vastaanottokykyä; toistaa tässä yhteydessä 
painokkaan vaatimuksensa, jonka mukaan 
on varmistettava, että seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
EU:n talousarviossa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Or. en
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Tarkistus 673
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että niitä
tarvitseville jäsenvaltioille myönnettävät 
määrärahat eivät voi olla vähäisemmät 
kuin nykyisellä rahoitusohjelmakaudella;
ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on tarkoitettu jäsenvaltioille, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta; 
huomauttaa, että syntyvät säästöt ovat yli 
20 miljardia euroa vuodessa; korostaa, 
että suurin osa vapautetuista 
määrärahoista pitäisi palauttaa muille 
jäsenvaltioille suhteessa maksuosuuksiin, 
jotka ne maksavat EU:n talousarvioon; 
korostaa, että useimmat jäsenvaltiot, jotka 
eivät voi enää saada rakennerahaston 
määrärahoja, saavuttavat kuitenkin 
nettosäästöt kansallisissa 
talousarvioissaan vapautettujen varojen 
takaisinmaksun ansiosta; voi 
mahdollisesti haluta käyttää tietyn osan 
vapautetuista varoista EU:n tärkeisiin 
tavoitteisiin ja haasteisiin, kuten 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
maatalouden, teollisuuden ja palvelujen 
aloilla, jos samalla voidaan pienentää 
huomattavasti sääntelytaakkaa ja 
parantaa rahoituksen saatavuutta, myös 
pk-yritysten näkökulmasta;

Or. nl

Tarkistus 674
Konrad Szymański



PE462.731v02-00 26/128 AM\864090FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella alueiden 
kehityserojen kaventamiseksi tehokkaasti; 
toistaa tässä yhteydessä painokkaan 
vaatimuksensa, jonka mukaan on 
varmistettava, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

Or. pl

Tarkistus 675
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla prosentuaalisesti vähäisemmät kuin 
nykyisellä rahoitusohjelmakaudella; toistaa 
tässä yhteydessä, että käyttämättömät tai 
vapautuneet koheesiorahaston varat olisi 
säilytettävä koheesiomäärärahoissa;

Or. pt



AM\864090FI.doc 27/128 PE462.731v02-00

FI

Tarkistus 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille; muistuttaa, että 
sen mielestä BKT:n pitäisi säilyä 
aluepoliittista tukea koskevan 
tukikelpoisuuden pääperusteena;

Or. en

Tarkistus 677
Jan Mulder

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
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koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille; on sitä mieltä, 
että koheesiopolitiikan 
osarahoitusosuudet voisivat vaihdella 
niin, että köyhempien jäsenvaltioiden 
osarahoitusosuus olisi pienempi kuin 
rikkaampien, jolloin tukea eniten 
tarvitsevat maat voivat käyttää tukensa 
tehokkaammin;

Or. en

Tarkistus 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Päätöslauselmaesitys
65 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille;

65. korostaa, että menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja ja että ne eivät voi 
olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä 
yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, 
jonka mukaan on varmistettava, että 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käyttämättömät tai vapautuneet 
koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi 
palauttaa jäsenvaltioille; on lisäksi tältä 
osin vakuuttunut siitä, että 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi paluuta 
monirahastoiseen järjestelmään 
harkittava perusteellisesti;

Or. en

Tarkistus 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Päätöslauselmaesitys
65 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65 a. painottaa, että Eurooppa 2020 
-strategia, joka on luonteeltaan enemmän 
aihepiirikohtainen, on liitettävä 
koheesiopolitiikan monialaiseen 
lähestymistapaan, jotta varmistetaan 
laajapohjainen osallistuminen ja tehdään 
siitä tehokasta jokaisen alue- ja 
paikallisviranomaisen alueella;

Or. en

Tarkistus 680
Milan Zver

Päätöslauselmaesitys
65 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65 b. katsoo, että suuria muutoksia 
alueiden kestävän kasvun näkymien 
varmistamisessa on vältettävä; painottaa 
näin ollen, että asianmukaisista 
siirtymäjärjestelyistä olisi sovittava, niin 
että kilpailukyky voi kasvaa järkevällä, 
oikeudenmukaisella ja loogisella tavalla 
etenkin niillä alueilla, jotka 
todennäköisesti putoavat pois 
lähentymistavoitteen piiristä;

Or. en

Tarkistus 681
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
65 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65 c. katsoo, että EU:n määrärahoja 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tukemiseksi on 
oleellista lisätä merkittävästi ja että ne on 
vähintään kaksinkertaistettava 
nykytasoonsa nähden, minkä ohella myös 
määrärahojen jakoa on muutettava 
perinpohjaisesti;

Or. pt

Tarkistus 682
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
65 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65 d. pitää oleellisena, että tämä 
määrärahojen korotus toteutetaan 
lisäämällä niiden jäsenvaltioiden 
osarahoitusosuuksia, joiden BKTL on 
suurempi ja tulot asukasta kohti ovat 
suurempia, nykyisiä osarahoitusosuuksia 
muuttamalla;

Or. pt

Tarkistus 683
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
65 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

65 e. pitää ehdottoman tärkeänä, että 
kansallista osarahoitusvelvoitetta 
kevennetään ja että sen määrä 
vähennetään enintään 10 prosenttiin 



AM\864090FI.doc 31/128 PE462.731v02-00

FI

hankkeen arvosta (menoista tai julkisista 
tai yksityisistä investoinneista) ennen 
kaikkea koheesiomaiden osalta (maat, 
joiden asukaskohtainen BKT on alle 
EU:n keskiarvon);

Or. pt

Tarkistus 684
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta 
varmistetaan koheesiorahoituksen 
voimakkaampi aihekohtainen 
keskittäminen Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

66. panee merkille komission aikomuksen
sopia kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 66. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
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konkreettisia ehdotuksia, jotta 
varmistetaan koheesiorahoituksen 
voimakkaampi aihekohtainen 
keskittäminen Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

keskittämään EU:n määrärahat ja 
kansalliset varat jatkossa muutamiin 
painopistealoihin, jotka vastaavat niiden 
ratkottavina olevia erityisiä haasteita; 
painottaa, että tämä voidaan toteuttaa 
esittämällä koheesiopolitiikkaa 
koskevassa lainsäädännössä luettelo 
Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, yhdennettyihin 
suuntaviivoihin ja lippulaiva-aloitteisiin 
liittyvistä aihekohtaisista painopisteistä ja 
että jäsenvaltioita ja alueita voitaisiin 
vaatia keskittymään enemmän vain 
muutamiin painopisteisiin sen mukaan, 
paljonko niitä varten on varattu EU:n 
määrärahoja; pitää tältä osin myönteisenä 
komission aikomusta sopia kunkin 
jäsenvaltion ja sen alueiden tai suoraan 
varsinaisten alueiden kanssa määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi asetettavista 
erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta 
varmistetaan koheesiorahoituksen 
voimakkaampi aihekohtainen 
keskittäminen Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 

66. kehottaa komissiota laatimaan 
ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen aihekohtainen 
viittaaminen Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin; painottaa, että 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt on otettava laajemmin 
mukaan koheesiopolitiikan painopisteiden 
määrittämiseen; on sitä mieltä, että 
toimenpiteitä, myös "korvamerkitsemistä"
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määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

ja hyviä käytäntöjä, olisi arvioitava ja 
yhteisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja 
olisi määritettävä; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
kehitys- ja investointikumppanuutta 
koskevien sopimuksien sekä 
toimintaohjelmien kehyksessä; painottaa, 
että monitasoinen hallinto on yksi 
koheesiopolitiikan pääperiaatteista ja että 
sillä on oleellinen asema varmistettaessa 
päätöksentekoprosessin, strategisen 
suunnittelun ja tavoitteiden toteuttamisen 
laatu; painottaa, että 
kumppanuusperiaatteen parempi 
määrittely ja avoimuus ovat olennaisia 
tekijöitä koheesiopolitiikan ja EU:n 
kaikkien politiikkojen asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta, joten niitä 
pitäisi näin ollen vahvistaa; 
koheesiopolitiikan perustana on oltava 
jatkossakin paikallisesti ja alueellisesti 
mukautettuja strategioita, joissa otetaan 
erilaiset kehitystarpeet huomioon;

Or. en

Tarkistus 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiopolitiikan rahoituksen 
voimakkaampi aihekohtainen 
keskittäminen Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin tukikelpoisen jäsenvaltion kanssa 
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määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin sekä riittävä joustavuus, 
jotta aluekohtaiset investointitarpeet 
voidaan ottaa huomioon; katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 689
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
66 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin sekä riittävä joustavuus, 
jotta aluekohtaiset investointitarpeet 
voidaan ottaa huomioon; katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 690
Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin sekä riittävä joustavuus, 
jotta aluekohtaiset investointitarpeet 
voidaan ottaa huomioon, ja katsoo, että 
olisi otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
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sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin ja vahvistetaan 
siirtymävaiheessa olevien alueiden ja 
muiden samalla kehitystasolla olevien 
alueiden yhdenvertaisuutta, ja katsoo, että 
olisi otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva, ja että samalla on 
varmistettava, että tässä rakenne- ja 
koheesiorahastojen ohjelmasuunnittelua 
koskevassa aihekohtaisessa 
lähestymistavassa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon alueiden 
ilmaisemat tarpeet ja painopisteet, mutta 
sitä ei voida toteuttaa yhdennetyn 
paikkaan perustuvan lähestymistavan 
kustannuksella; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. en
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Tarkistus 692
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

66. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, missä yhteydessä on 
ohjattava aluekehityksen (työllisyys, 
koulutus, sosiaalinen osallisuus) 
tukemista eikä alueellista taloutta; katsoo 
lisäksi, että yhteistyöohjelmia on 
laajennettava siten, että niihin osallistuu 
nykyistä useampia jäsenvaltioita 
(eurooppalainen alueyhteistyö); ja katsoo, 
että olisi otettava käyttöön järjestelmä, joka 
on nykyistä "korvamerkitsemistä" 
enemmän tuloksiin suuntautuva; pitää tältä 
osin myönteisenä komission aikomusta 
sopia kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

Or. de

Tarkistus 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. kehottaa komissiota laatimaan 66. kehottaa komissiota laatimaan 
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konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä;

konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, ja katsoo, että sekä 
tavoite 1 että tavoite 2 -alueilla olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva, mutta katsoo 
kuitenkin, ettei sillä pidä estää varojen 
joustavaa käyttöä; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia 
kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien 
sopimuksien sekä toimintaohjelmien 
kehyksessä; kehottaa komissiota 
tutkimaan enemmän tuloksiin 
suuntautuvaan järjestelmään liittyvien 
raukeamislausekkeiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
66 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66 a. painottaa, että koheesiopolitiikassa 
on keskityttävä myös jatkossa joustaviin 
ohjelmiin, jotka on mukautettu 
paikallisiin ja alueellisiin vaatimuksiin ja 
joiden avulla voidaan saavuttaa 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus, sillä ne tarjoavat 
käytännön ratkaisuja hyvin monenlaisiin 
kehitystarpeisiin paikallis- ja 
alueviranomaisten tasolla;

Or. en
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Tarkistus 695
Dan Jørgensen

Päätöslauselmaesitys
66 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66 b. korostaa, että koheesiopolitiikassa 
olisi keskityttävä enemmän kestävyyteen, 
mikä edellyttää, että ympäristövaikutusten 
arviointitutkimuksia ja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
arviointeja on toteutettava aina, kun 
hankkeelle päätetään myöntää 
koheesiopolitiikan varoja;

Or. en

Tarkistus 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
66 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66 c. vaatii tehokkuussyistä sellaisten 
rahastojen lakkauttamista tai 
yhdistämistä, jotka ovat merkittäviä 
aluekehityksen ja koheesion kannalta; 
suosittaa globalisaatiorahastosta 
luopumista itsenäisenä välineenä ja sen 
tehtävän asianmukaista huomioon 
ottamista sosiaalirahastossa; vaatii 
tarkistamaan, missä määrin 
koheesiorahaston ja aluekehitysrahaston 
yhdistäminen olisi Euroopan unionin 
perussopimusten mukaista; huomauttaa, 
että Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
koheesiorahastosta myönnettävät tuet on 
pääsääntöisesti tarkoitettu 
samantyyppisten hankkeiden 
rahoittamiseen;

Or. de
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Tarkistus 697
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, 
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut 
siitä, että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias, 
ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, 
yhteensovittamisen parantamista, 
tarpeettomien yhteensopimattomuuksien 
karsimista kaikkien ohjelmien välillä ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan
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maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
puiteohjelmien, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan kalatalousrahaston välillä sekä 
päällekkäisyyden välttämistä ja Euroopan 
globalisaatiorahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston välisen koordinoinnin 
parantamista; katsoo näin ollen, että 
sellaisen yhteisen strategisen kehyksen 
luominen, jossa määritetään yhteiset 
sijoituksia koskevat painopistealat kaikkia 
näitä rahastoja varten, on tärkeä askel tähän 
suuntaan; on sitä mieltä, että tällaisten 
painopistealojen avulla voidaan 
huomattava määrä varoja saada ohjattua 
liikenteen, energian ja tutkimuksen alalla 
tarvittaviin investointeihin; on vakuuttunut 
siitä, että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

Or. en

Tarkistus 699
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
koheesiorahaston, uuden innovaatio- ja 
kestävyysrahaston, Euroopan 
kalatalousrahaston ja yhteisen 
maatalouspolitiikan välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
näitä rahastoja varten, on tärkeä askel tähän
suuntaan;
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säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

Or. en

Tarkistus 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, 
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan ja että vaikka 
talousarviovarat ovat peräisin eri 
budjettikohdista, tämä ei saa estää 
synergiaetujen syntymistä; on vakuuttunut 
siitä, että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana, mutta sillä on oltava omat säännöt;

Or. en

Tarkistus 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubialon, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
67 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, 
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; katsoo kuitenkin, 
että koordinoinnin on tapahduttava 
kaikilla politiikan tasoilla strategisesta 
suunnittelusta toteutukseen, mukaan 
luettuina maksut, loppuun saattaminen, 
tilintarkastus, valvonta ja arviointi; on 
vakuuttunut siitä, että Euroopan 
sosiaalirahaston on säilyttävä 
koheesiopolitiikan olennaisena osana, 
mutta sen on säilytettävä 
riippumattomuutensa;

Or. en

Tarkistus 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
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kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana kaikissa ohjelmasuunnittelun, 
täytäntöönpanon ja hallinnoinnin 
vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana;

67. pitää erittäin tärkeänä varojen 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti,
yhteensovittamisen parantamista ja 
suurempien synergiaetujen luomista 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston välillä; katsoo näin 
ollen, että sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään 
yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat 
kaikkia näitä rahastoja varten, on tärkeä 
askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, 
että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena 
osana rahastoja koskevissa yleisissä 
säännöksissä, mutta sillä on oltava omat 
sääntönsä ja omat määrärahat, koska 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan mukaisesti yksi 
EU:n keskeisistä tavoitteista;
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Or. en

Tarkistus 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
67 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 a. painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastoa olisi vahvistettava 
tehtävien lisääntyessä yhteiskuntaan 
osallistumisen alalla, eli neljän 
työllisyyssuuntaviivan, ihmisarvoisen ja 
hyvän työn periaatteiden tukemisen, 
epävarmojen työsuhteiden ja pimeän työn 
torjunnan, köyhyyden vähentämisen, 
sukupuolten välisen tasa-arvon sekä työ-
ja perhe-elämän yhteensovittamista 
koskevien asianmukaisten edellytysten 
toteuttamisen ja erittäin tasa-arvoiseen 
työhön palaamisen alalla; muistuttaa, että 
Euroopan sosiaalirahastoa on 
mukautettava paikallisiin ja alueellisiin 
erityistilanteisiin, ja kannustaa näin ollen 
soveltamaan alhaalta ylös 
-lähestymistapaa sen tavoitteiden 
määrittämisessä;

Or. en

Tarkistus 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
67 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 b. huomauttaa, että naisten 
työllisyyden kasvu on ratkaisevaa 
Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ja että 
näin ollen naisten työmarkkinoille 
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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 
myönnettävä riittävästi varoja lasten, 
vanhusten ja muiden huollettavien 
henkilöiden hoitopalveluihin;

Or. en

Tarkistus 706
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
67 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 c. katsoo, että uusia taitoja ja 
työpaikkoja koskevaa lippulaiva-aloitetta 
olisi laajennettava koskemaan nuoria, 
koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä 
ihmisiä, naisia, epäsuotuisassa asemassa 
olevia ja vammaisia 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
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Tarkistus 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
67 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 d. korostaa Euroopan sosiaalirahaston 
tärkeää merkitystä Eurooppa 2020 
-strategian sosiaalisten ja työllisyyttä 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa; 
toteaa, että sitä on näin ollen pidettävä 
poliittisena painopisteenä ja sille on 
myönnettävä varoja sen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Päätöslauselmaesitys
67 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 e. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
eurooppalaisen lisäarvon lähde ja että se 
on osoittanut tehokkuutensa, joten siihen 
olisi myönnettävä riittävästi varoja;

Or. en

Tarkistus 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Päätöslauselmaesitys
67 f kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67 f. korostaa koheesiopolitiikan, muiden 
alakohtaisten politiikkojen ja erityisesti 
syrjäisiin ja kaikkein syrjäisimpiin 
alueisiin kohdistuvien unionin ulkoisten 
toimien välisten synergiaetujen 
hyödyntämättä jättämistä; kehottaa 
parantamaan koordinointia ja 
toteuttamaan ristikkäistukea koskevia 
menettelyjä koheesiorahaston ja 
ulkopolitiikan rahoitusvälineiden, kuten 
Euroopan kehitysrahaston ja 
eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen, välillä;

Or. fr

Tarkistus 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla 
toiminnallisina kaupunkialueina tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 711
Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
68 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla 
toiminnallisina kaupunkialueina tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 712
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla 
toiminnallisina kaupunkialueina tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 713
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
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rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla 
tärkeä rooli aluekehityksen kannalta ja että 
ne voivat osallistua käytännössä 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
poistamiseen; korostaa näin ollen tarvetta 
omaksua vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupunkialueilla voi olla 
tärkeä rooli aluekehityksen kannalta ja että 
ne voivat osallistua kaupunkialueiden 
ongelmien, niin ympäristön 
pilaantumiseen kuin sosiaaliseen 
syrjäytymiseen liittyvien ongelmien,
poistamiseen; korostaa näin ollen tarvetta 
omaksua vahvistettu ja kohdistetumpi 
monialainen ja paikalliskehitykseen 
perustuva lähestymistapa, johon sisältyy
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen, 
maaseutualueisiin, kaupungin ja 
maaseudun välisiin yhteyksiin ja 
toiminnallisiin alueisiin suunnattua EU:n 
tukea;

Or. en

Tarkistus 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
68 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupungeilla, joihin 
erilaiset ongelmat (työttömyys, sosiaalinen 
syrjäytyminen, maahanmuutto) usein 
keskittyvät, voi olla tärkeä rooli 
aluekehityksen kannalta ja että ne voivat 
osallistua käytännössä taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen poistamiseen; korostaa 
näin ollen tarvetta omaksua vahvistettu ja 
kohdistetumpi lähestymistapa 
koheesiopolitiikan kaupunkeihin liittyvään 
ulottuvuuteen, samalla kun varmistetaan 
kaupunki-, esikaupunki- ja 
maaseutualueiden synergisen 
kehittämisen tasapuoliset edellytykset sekä 
kaupunkiliikennehankkeet;

Or. en

Tarkistus 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
kohdistetumpi lähestymistapa 
koheesiopolitiikan kaupunkeihin liittyvään 
ulottuvuuteen;

Or. de

Tarkistus 717
Othmar Karas
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Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen;

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen; 
muistuttaa, että kaupunkien ja niiden 
laitamien välinen suhde toiminnallisena 
kaupunkialueena on otettava huomioon;

Or. en

Tarkistus 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen; 

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä 
rooli aluekehityksen kannalta ja että ne 
voivat osallistua käytännössä taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen poistamiseen; 
korostaa näin ollen tarvetta omaksua 
vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen; 
samalla on kiinnitettävä huomiota 
alueisiin, erityisesti saarialueisiin, jotka 
kärsivät vakavista alueelliseen koheesioon 
ja infrastruktuurien riittävyyteen 
liittyvistä ongelmista, samalla kun ne 
myötävaikuttavat merkittävällä tavalla 
kasvuun matkailun ja alkutuotantoalan 
taloudellisen toiminnan kautta;

Or. el
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Tarkistus 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
68 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 a. tunnustaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti maaseutuun, 
teollisuuden muutosprosessissa oleviin 
alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin 
alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota; on sitä mieltä, että näiden 
alueiden voimavaroilla ja valmiuksilla voi 
olla merkittävä asema Euroopan unionin 
tulevan kilpailukyvyn kannalta; painottaa 
näin ollen, että nämä haasteita kohtaavat 
alueet olisi tunnustettava myös tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
68 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 b. tunnustaa, että perussopimuksen 
mukaisesti maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja 
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vuoristoalueisiin, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota; on sitä mieltä, että näiden 
alueiden voimavaroilla ja valmiuksilla voi 
olla merkittävä asema Euroopan unionin 
tulevan kilpailukyvyn kannalta; painottaa 
näin ollen, että nämä haasteita kohtaavat 
alueet olisi tunnustettava myös tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
68 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 c. tunnustaa, että perussopimuksen 
mukaisesti maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten syrjäisimpiin alueisiin tai 
alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota; on sitä mieltä, että näiden 
alueiden voimavaroilla ja valmiuksilla voi 
olla merkittävä asema Euroopan unionin 
tulevan kilpailukyvyn kannalta; painottaa 
näin ollen, että nämä haasteita kohtaavat 
alueet olisi tunnustettava myös tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie, PPE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
68 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 d. muistuttaa, että EU:n 
koheesiopolitiikassa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota "vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin" (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklan 3 kohta), kuten vuoristo-, 
saaristo- ja rajaseutualueisiin sekä 
pohjoisimpiin alueisiin, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen; katsoo, 
että kyseisiä alueita varten on laadittava 
erityinen strategia, kuten Euroopan 
parlamentin 22. syyskuuta 2010 
antamassa päätöslauselmassa esitetään, 
ja että se on otettava asianmukaisesti 
huomioon seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; toistaa olevansa sitä 
mieltä, että erityistoimenpiteitä olisi 
toteutettava jatkossakin syrjäisimpien 
alueiden hyväksi (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artikla);

Or. en

Tarkistus 723
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
68 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 e. on tyytyväinen Lissabonin 
sopimuksen alueelliseen näkökulmaan; 
tunnustaa rajat ylittävien hankkeiden 
eurooppalaisen lisäarvon ja korostaa, että 
alueellisen yhteistyön riittävä rahoitus on 
taattava; pyytää komissiota arvioimaan, 
voidaanko jo toiminnassa olevia 
aluepolitiikan rakenteita käyttää myös 
muiden rajat ylittävien välineiden, kuten 
eurooppalaisen naapuruuden ja 
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kumppanuuden välineen, hallinnointiin 
ohjelmien toiminnan helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Päätöslauselmaesitys
68 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 f. on vakuuttunut siitä, että maaseudun 
kehittämiseen tarkoitettu määrätietoinen 
politiikka on hyvin merkittävää myös 
tulevaisuudessa, jotta luotaisiin kestäviä 
talousrakenteita, tasavertaisia 
mahdollisuuksia sosiaaliseen kehitykseen 
ja jotta maaseutualueista tehtäisiin 
houkuttelevia nuorten kannalta;

Or. de

Tarkistus 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
68 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 g. katsoo, että kaupunkien ohella myös 
esikaupunkien maaseutualueet voivat olla 
merkittävässä asemassa aluekehityksen 
kannalta; painottaa, että 
koheesiopolitiikassa tarvitaan välttämättä 
esikaupunkien maaseutualueisiin 
kohdistettua lähestymistapaa;

Or. en
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Tarkistus 726
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
68 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68 h. sekä yhdennettyä 
kaupunkijärjestelmää niiden keskitetystä 
tai monikeskisestä rakenteesta 
huolimatta;

Or. en

Tarkistus 727
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että tehottomuutta on 
karsittava mahdollisimman paljon ja 
väärinkäytöt on havaittava ja niistä on 
rangaistava asianmukaisesti;
koheesiopolitiikkaa on kritisoitu erityisesti 
sen monimutkaisista säännöistä; vaatii 
koheesiopolitiikan sääntöjen ja 
menettelyjen yksinkertaistamista, 
monimutkaisuuden ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämistä ja varojen 
avoimempaa ja tehokkaampaa jakamista 
kaupungeille, kunnille ja alueille; korostaa, 
että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

Or. en

Tarkistus 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez
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Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä ja pieniä ohjelmia ja hankkeita 
koskevista kohtuuttomista vaatimuksista; 
vaatii koheesiopolitiikan sääntöjen ja 
menettelyjen yksinkertaistamista, nykyisen 
täytäntöönpanojärjestelmän säilyttämistä 
pääpiirteissään ennallaan 
perustavanlaatuisten muutosten sijaan,
monimutkaisuuden ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämistä ja varojen 
avoimempaa ja tehokkaampaa jakamista 
kaupungeille, kunnille ja alueille; korostaa, 
että varainkäytön valvonnan ja 
tilintarkastuskäytäntöjen on perustuttava 
selkeästi lainsäädännön noudattamiseen 
ja ne on toteutettava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 729
Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä ja pieniä ohjelmia ja hankkeita 
koskevista kohtuuttomista vaatimuksista; 
vaatii koheesiopolitiikan sääntöjen ja 
menettelyjen yksinkertaistamista, 
monimutkaisuuden ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämistä ja varojen 
avoimempaa ja tehokkaampaa jakamista 
kaupungeille, kunnille ja alueille; korostaa, 
että varainkäytön valvonnan ja 
tilintarkastuskäytäntöjen on perustuttava 
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selkeästi lainsäädännön noudattamiseen 
ja ne on toteutettava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti; 
vastustaa tiukasti huomaamatta 
kehittyvää lainsäädäntöä 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; painottaa 
ristikkäisrahoituksen ja koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamisen merkitystä,
monimutkaisuuden ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämistä ja varojen 
avoimempaa ja tehokkaampaa jakamista 
kaupungeille, kunnille ja alueille; korostaa, 
että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

Or. en

Tarkistus 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
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säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille 
sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

Or. en

Tarkistus 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
painottaa, että kunkin alueen tarkastus-
ja valvontajärjestelmän pitäisi vastata 
tiukimpia vaatimuksia; korostaa, että 
tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin ja että 
komission paikan päällä tekemien 
tarkastusten määrää olisi lisättävä;

Or. en

Tarkistus 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni
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Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä
sääntöjenvastaisuuksia koskevan 
yhdenmukaisen määritelmän pohjalta;

Or. it

Tarkistus 734
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin; tuo esiin, 
että vaikka yksinkertaistamista on 
vaadittu komissiolta jo vähintään viiden 
edellisen vuoden ajan, asiassa ei ole 
edistytty;

Or. en
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Tarkistus 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin;

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on 
kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan 
sääntöjen ja menettelyjen 
yksinkertaistamista, monimutkaisuuden ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja 
varojen avoimempaa ja tehokkaampaa 
jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; 
korostaa, että tarkastuksia on tehtävä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin; korostaa 
myös, että varat on jaettava Eurostatin 
tuoreimpien tilastotietojen pohjalta, jotta 
talouskriisin vaikutukset otetaan täysin 
huomioon;

Or. el

Tarkistus 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
69 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69 a. painottaa rajat ylittävän, valtioiden 
välisen ja alueiden välisen yhteistyön 
eurooppalaista lisäarvoa ja tarvetta 
omaksua vahvistettu ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyvään 
ulottuvuuteen;

Or. en
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Tarkistus 737
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon 
liittyviä seuranta- ja arviointijärjestelmiä; 
katsoo, että konkreettisten ja mitattavissa 
olevien tulosindikaattoreiden laatimista 
olisi pidettävä sovittuihin tavoitteisiin 
liittyvän tosiasiallisen edistymisen 
mittaamisen edellytyksenä; pitää 
myönteisinä komission ehdotuksia, jotka 
koskevat kunkin toimintaohjelman 
ennakkoarviointia, ohjelman 
voimassaolon aikana toteutettavaa 
arviointia ja vaikutustenarviointia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon 
liittyviä seuranta- ja arviointijärjestelmiä; 
katsoo, että konkreettisten ja mitattavissa 
olevien tulosindikaattoreiden laatimista 
olisi pidettävä sovittuihin tavoitteisiin 
liittyvän tosiasiallisen edistymisen 
mittaamisen edellytyksenä; pitää 

70. kehottaa parantamaan 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon 
liittyviä seuranta- ja arviointijärjestelmiä; 
varoittaa lisäämästä koheesiopolitiikan 
hallinnollista rasitusta asettamalla uusia
raportointivelvoitteita nykyisten 
menetelmien lisäksi; pitää myönteisinä 
komission ehdotuksia, jotka koskevat 
kunkin toimintaohjelman 
ennakkoarviointia, ohjelman voimassaolon 
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myönteisinä komission ehdotuksia, jotka 
koskevat kunkin toimintaohjelman 
ennakkoarviointia, ohjelman voimassaolon 
aikana toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia;

aikana toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia;

Or. en

Tarkistus 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat kunkin 
toimintaohjelman ennakkoarviointia, 
ohjelman voimassaolon aikana 
toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia;

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; korostaa, 
että kumppanuusperiaatteella voi olla 
ratkaiseva asema tässä parantamisessa ja 
sitä on vahvistettava yksinkertaistamisen 
yhteydessä; katsoo, että konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tulosindikaattoreiden 
laatimista olisi pidettävä sovittuihin 
tavoitteisiin liittyvän tosiasiallisen 
edistymisen mittaamisen edellytyksenä; 
pitää myönteisinä komission ehdotuksia, 
jotka koskevat kunkin toimintaohjelman 
ennakkoarviointia, ohjelman voimassaolon 
aikana toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia; muistuttaa, että 
koheesiopolitiikan muut periaatteet, kuten 
monitasoinen hallinto, alhaalta ylös 
-lähestymistapa, sukupuolten tasa-arvon 
huomioon ottaminen myös talousarviossa, 
yhdenvertaiset mahdollisuudet, 
yhdennetty lähestymistapa ja 
täydentävyys, ovat osoittaneet olevansa 
merkittäviä;

Or. en
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Tarkistus 740
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä; pitää myönteisinä 
komission ehdotuksia, jotka koskevat 
kunkin toimintaohjelman 
ennakkoarviointia, ohjelman 
voimassaolon aikana toteutettavaa 
arviointia ja vaikutustenarviointia;

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä;

Or. pt

Tarkistus 741
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat kunkin 
toimintaohjelman ennakkoarviointia, 

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat kunkin 
toimintaohjelman ennakkoarviointia, 
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ohjelman voimassaolon aikana 
toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia;

ohjelman voimassaolon aikana 
toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia; on sitä mieltä, että 
pakolliset kansalliset hallinnointia 
koskevat ilmoitukset, jotka annetaan ja 
allekirjoitetaan ministeritasolla ja jotka 
riippumaton tarkastaja tarkastaa 
asianmukaisesti, ovat välttämätön ja 
ehdoton askel nykyisen vastuullisuuden 
puutteen ja EU:n tasolla laajalti havaitun 
varojen väärinkäytön korjaamiseksi; 
vaatii näin ollen jäsenvaltioita antamaan 
tällaiset ilmoitukset;

Or. en

Tarkistus 742
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat kunkin 
toimintaohjelman ennakkoarviointia, 
ohjelman voimassaolon aikana 
toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia;

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän 
tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa 
parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, 
että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi 
pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen 
edellytyksenä; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat kunkin 
toimintaohjelman ennakkoarviointia, 
ohjelman voimassaolon aikana 
toteutettavaa arviointia ja 
vaikutustenarviointia; kehottaa komissiota 
syventämään ehdotuksiaan 
innovatiivisista indikaattoreista, joita 
voidaan käyttää BKT:n täydennyksenä ja 
jotka pystyvät kuvaamaan paremmin 
alueiden kehitystasoa;

Or. fr
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Tarkistus 743
Reimer Böge, Markus Pieper, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
70 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70 a. muistuttaa, että osarahoitus on yksi 
koheesiopolitiikan perusperiaatteista ja se 
olisi näin ollen säilytettävä seuraavalla 
ohjelmakaudella; katsoo, että 
koheesiopolitiikan eri tavoitteiden osalta 
tukikelpoisten alueiden osarahoituksen 
tasoon kannattaa soveltaa eriytettyä 
lähestymistapaa; korostaa, että EU:n 
osarahoituksen enimmäistasoa on aina 
kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
70 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70 b. katsoo, että määrärahojen 
jakamisen avoimuus vahvistaa 
asianmukaista täytäntöönpanoa ja on 
keskeinen edellytys koheesiopolitiikan 
kokonaistavoitteiden saavuttamiselle, 
joten sitä on näin ollen lujitettava; uskoo 
vankasti, että tuensaajien luettelon 
julkaiseminen on tehokas 
täytäntöönpanon väline, jonka käyttöä 
olisi jatkettava samalla, kun lisätään 
hyvää hallintoa EU:n painopistealojen 
johdonmukaisuuden avulla;

Or. en
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Tarkistus 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
70 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70 c. panee merkille komission 
ehdotuksen, jonka mukaan perustettaisiin 
uusi alueiden ryhmä niistä alueista, 
joiden BKT on 75–90 prosenttia unionin 
BKT:sta; huomauttaa, että tällä 
järjestelmällä pyritään korvaamaan 
nykyinen tuen asteittaisen poistamisen ja 
käyttöönoton järjestelmä, jotta 
vähennetään kynnysvaikutusta, jonka on 
havaittu olevan 75 prosentissa unionin 
BKT:sta (nykyinen tukikelpoisuuden raja 
tavoitteen 1 ja tavoitteen 2 välillä), ja jotta 
taataan alueiden yhdenvertainen kohtelu; 
katsoo, että samalla kertaa on otettava 
huomioon niiden alueiden vaikeudet, 
jotka jäävät vuodesta 2013 lähtien 
ensimmäistä kertaa lähentymistavoitteen 
ulkopuolelle, sekä niiden alueiden 
vaikeudet, jotka siitä huolimatta, että ne 
ovat olleet tällä ohjelmakaudella 
tukikelpoisia kilpailukykytavoitteen 
mukaisesti, kärsivät edelleen 
rakenteellisista sosiaalis-taloudellisista 
vaikeuksista Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden täytäntöönpanon osalta; 
katsoo, että tämän uuden ryhmän 
perustaminen onnistuu siksi, että 
merkittävä määrä alueita on nyt ylittänyt 
kynnyksenä olevat 75 prosenttia unionin 
BKT:sta ja poistuu näin ollen 
automaattisesti lähentymistavoitteen 
piiristä; korostaa, että tällä muutoksella ei 
pidä rangaista niitä alueita, jotka 
kuuluvat tällä hetkellä 
lähentymistavoitteen tai 
kilpailukykytavoitteen piiriin, eikä sen 
perusteella saa kasvattaa 
koheesiopolitiikan määrärahoja;
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Or. fr

Tarkistus 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
70 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70 d. katsoo, että väliryhmää koskevaa 
komission ehdotusta olisi kannatettava; 
pyytää komissiota antamaan lisätietoa 
tällaisen ehdotuksen vaikutuksista 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
70 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70 e. kehottaa komissiota ottamaan 
seuraavalla ohjelmakaudella käyttöön 
kattavamman asteittaisen siirtymäavun 
järjestelmän erityisesti niille alueille, jotka 
eivät ole enää tukikelpoisia 
lähentymistavoitteen mukaisesti, jotta 
niiden asema selkiytyisi ja niiden kehitys 
olisi paremmin turvattu;

Or. en

Tarkistus 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
71 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

71. ei hyväksy vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyvien 
makroekonomisten ehtojen soveltamista
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

Or. en

Tarkistus 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoon, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
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vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

Or. en

Tarkistus 751
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja koskevia 
sanktioita koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä, etenkin vastoin 
alueellisen eriarvoisuuden vähentämisen 
tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 752
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

71. katsoo, että vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyvien 
makroekonomisten ehtojen soveltaminen
koheesiorahastoihin olisi kielteistä ja siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

Or. en
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Tarkistus 753
Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja 
kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoihin, koska siten 
toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden 
vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan 
yhteydessä olisi pyrittävä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
71 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71 a. vaatii niitä jäsenvaltioita varten, 
jotka ovat vakavalla tavalla rikkoneet 
Euroopan unionin vakauskriteerejä ja 
joihin samanaikaisesti kohdistuu paljon 
huomautettavaa rakennerahastojen 
varojen käytöstä, ehdotuksen, jonka 
avulla otetaan automaattisesti käyttöön 
nykyistä tiukempi sääntely 
rakennerahastovarojen laillisen ja 
tavoitteiden mukaisen käytön 
tuntuvampaa valvontaa varten;

Or. de

Tarkistus 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge
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Päätöslauselmaesitys
71 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71 b. painottaa, että käytettäessä 
rakennerahastoja koheesiomaan 
ulkopuolella on ehdottomasti vältettävä 
tukien sirottelua ja varmistettava sen 
sijaan niiden keskittäminen hankkeisiin, 
jotka ovat todella Euroopan edun 
mukaisia joko ulottuvuutensa ansiosta tai 
siksi, että niille saattaa olla 
kokeiluluonteensa vuoksi esimerkkiarvoa;

Or. en

Tarkistus 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
71 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71 c. painottaa kulttuuri- ja 
opetusohjelmien myönteistä vaikutusta 
EU:n koheesiopolitiikan tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 757
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. on erityisen huolestunut 
toimintaohjelmien hitaasta 
käynnistymisestä kunkin ohjelmakauden 
alussa, mikä johtuu muun muassa 
edellisten toimintaohjelmien päätökseen 

72. on erityisen huolestunut 
toimintaohjelmien hitaasta 
käynnistymisestä kunkin ohjelmakauden 
alussa, mikä johtuu muun muassa 
edellisten toimintaohjelmien päätökseen 
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saattamisen kanssa päällekkäisestä 
vaiheesta; kiinnittää huomiota siihen, että 
ongelma on ratkaistava ajoissa 
tarkastelemalla tällaisia viiveitä aiheuttavia 
tekijöitä;

saattamisen kanssa päällekkäisestä 
vaiheesta; kiinnittää huomiota siihen, että 
ongelma on ratkaistava ajoissa 
tarkastelemalla tällaisia viiveitä aiheuttavia 
tekijöitä; pyytää komissiota arvioimaan, 
voitaisiinko perustaa kokeilualueita, joilla 
uusia säädöksiä voitaisiin testata 
pienemmässä mittakaavassa ennen niiden 
soveltamista muihin alueisiin, jotta niiden 
täytäntöönpanon mahdolliset ongelmat 
saataisiin selville;

Or. en

Tarkistus 758
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
72 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72 a. painottaa, että kasvupolitiikan ja 
talouden vakauttamiseen tähtäävän 
politiikan välillä on löydettävä parempi 
tasapaino, jotta vältetään se, että vakaus-
ja kasvusopimuksen vaatimusten 
noudattaminen estää jäsenvaltioita ja 
paikallisviranomaisia antamasta 
osarahoitusta rakennerahastoista 
rahoitettuihin ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 759
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 

Poistetaan.
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mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

Or. en

Tarkistus 760
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. pyytää paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia käyttämään innovatiivisia 
rahoitusvälineitä varovaisesti;

Or. en

Tarkistus 761
Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä mutta vaatii, että näitä 
välineitä on yksinkertaistettava ja 
muotoiltava siten, että ne soveltuvat 
kaikkien alueiden kehitykseen ja hallinto-
olosuhteisiin;

Or. en

Tarkistus 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez
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Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä mutta vaatii, että näitä 
välineitä on yksinkertaistettava ja 
muotoiltava siten, että ne soveltuvat 
kaikkien alueiden kehitykseen ja hallinto-
olosuhteisiin;

Or. en

Tarkistus 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä; kiinnittää kuitenkin 
huomiota siihen, että näiden 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
demokraattista valvontaa on lisättävä 
samalla, kun niitä kehitetään edelleen;

Or. en

Tarkistus 764
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
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viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

viranomaisia hyödyntämään
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä esimerkiksi kiertävien 
rahastojen kautta etenkin 
energiatehokkuutta edistävissä 
toimenpiteissä, kuten vanhan 
infrastruktuurin uudistamisessa, ja 
uusiutuvan energian infrastruktuurissa;

Or. en

Tarkistus 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään innovatiivisia 
rahoitusvälineitä; korostaa, että lainoilla 
tai kiertävillä rahastoilla voidaan tukea 
varojen tehokkaampaa käyttöä, ja 
painottaa, että apurahojen käytön pitäisi 
olla etusijalla joillakin politiikan aloilla ja 
joissakin ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 766
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään innovatiivisia 
rahoitusvälineitä etenkin yhdistämällä eri 
varoja samoihin tavoitteisiin;

Or. pt
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Tarkistus 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman laajalti innovatiivisia 
rahoitusvälineitä;

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia edistämään innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käyttöä silloin, kun se 
on tarkoituksenmukaista;

Or. it

Tarkistus 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
73 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73 a. kannattaa nykyistä tehokkaampaa 
tapaa käsitellä aluetukien myöntämistä 
keskittymällä infrastruktuureihin 
tehtäviin investointeihin ja monialaisiin 
tukiin Euroopan unionin epäsuotuisilla 
tai vähemmän kehittyneillä alueilla sekä 
ottamalla käyttöön suotuisat veroehdot 
enintään viiden vuoden mittaisiksi 
siirtymäajoiksi;

Or. it

Tarkistus 769
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
73 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73 b. kehottaa varaamaan entistä 
suurempia määrärahoja sellaisten 
alueiden hyväksi, jotka ovat osoittaneet 
hoitavansa muita tarkemmin 
varainhoitokautta 2007–2013;

Or. it

Tarkistus 770
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kansalaisuus

Euroopan kulttuurin ja 
monimuotoisuuden vaaliminen

74. painottaa, että unionin 
kansalaisuuden edistäminen vaikuttaa 
välittömästi eurooppalaisten arkielämään 
ja että siten parannetaan tietoisuutta 
unionin politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 771
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. painottaa, että unionin 
kansalaisuuden edistäminen vaikuttaa 
välittömästi eurooppalaisten arkielämään 
ja että siten parannetaan tietoisuutta 

Poistetaan.
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unionin politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

Or. pt

Tarkistus 772
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. painottaa, että unionin 
kansalaisuuden edistäminen vaikuttaa 
välittömästi eurooppalaisten arkielämään 
ja että siten parannetaan tietoisuutta 
unionin politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 773
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. painottaa, että unionin 
kansalaisuuden edistäminen vaikuttaa 
välittömästi eurooppalaisten arkielämään 
ja että siten parannetaan tietoisuutta 
unionin politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden 
edistäminen vaikuttaa välittömästi 
eurooppalaisten arkielämään ja että siten 
parannetaan tietoisuutta unionin 
politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden 
edistäminen vaikuttaa välittömästi unionin 
asukkaiden arkielämään ja että siten 
parannetaan mahdollisuutta käyttää 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
perussopimuksissa vahvistettuja 
perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden 
edistäminen vaikuttaa välittömästi 
eurooppalaisten arkielämään ja että siten 
parannetaan tietoisuutta unionin 
politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden 
edistäminen vaikuttaa välittömästi 
eurooppalaisten arkielämään ja että siten 
parannetaan tietoisuutta unionin 
politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista ja panee merkille 
kansalaisyhteiskunnan merkittävän 
aseman demokratian, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen ja oikeusvaltion arvojen 
edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 776
Reimer Böge, Simon Busuttil, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
74 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden 
edistäminen vaikuttaa välittömästi 
eurooppalaisten arkielämään ja että siten 
parannetaan tietoisuutta unionin 
politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista;

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden 
edistäminen vaikuttaa välittömästi 
eurooppalaisten arkielämään ja että siten 
parannetaan tietoisuutta unionin 
politiikkojen myötä tarjoutuvista 
mahdollisuuksista; katsoo, että EU:n 
kansalaisten "yhteinen eurooppalainen 
koti", jossa kaikilla kansalaisilla on 
yhteiset ja yhtäläiset oikeudet, olisi 
otettava unionin seuraavaksi suureksi 
hankkeeksi sen jälkeen, kun 
sisämarkkinoiden toteutus on onnistunut;

Or. en

Tarkistus 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
74 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74 a. vaatii monivuotista ohjelmaa, johon 
on yhdistetty nykyiset demokratia-, 
tiedotus- ja viestintäohjelmat, jotta 
helpotetaan Euroopan parlamenttivaalien 
äänestysasteen parantamiseen tähtäävää 
pitkän aikavälin suunnittelua, 
vahvistetaan ymmärrystä ja lisätään 
Euroopan kansalaisten osallistumista 
EU:n toimielinten työhön;

Or. en

Tarkistus 778
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
74 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74 b. katsoo, että unionin kansalaisuuden 
edistämiseksi täysimääräisellä tavalla on 
erittäin tärkeää varmistaa, että ne 
kansalaiset, jotka asuvat EU:n alueella 
mutteivät omassa synnyinmaassaan, ovat 
tietoisia uuden asuinpaikkansa 
erikielisistä ja kulttuurisista 
erityispiirteistä, mikä vahvistaa sisäiseen 
monimuotoisuuteen perustuvaa yhteistä 
eurooppalaista identiteettiä;

Or. en

Tarkistus 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
74 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74 c. tunnustaa tarpeen ottaa huomioon 
koko eurooppalainen monimuotoisuus 
yhteiskuntaan osallistumista edistävänä 
välineenä;

Or. en

Tarkistus 780
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. huomauttaa, että nuoriin ja 
kulttuuriin liittyvät politiikat ovat 
ehdottomia painopistealoja erityisesti 
Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä; 
korostaa voimakkaasti, että näiden 

Poistetaan.
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politiikkojen täyttä potentiaalia voidaan 
hyödyntää vain, mikäli niille taataan 
asianmukainen rahoitus;

Or. en

Tarkistus 781
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä; korostaa 
voimakkaasti, että näiden politiikkojen 
täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää 
vain, mikäli niille taataan asianmukainen 
rahoitus;

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
Euroopan yhdentymisen painopistealoja; 
tuo esiin, ettei niiden potentiaalia saada 
täysimääräisesti käyttöön ilman riittävää 
rahoitusta; katsoo vielä, että EU:n 
elinikäisen oppimisen ohjelmien, etenkin 
Erasmus- ja Leonardo da Vinci 
-ohjelmien, jatkamisessa on otettava 
huomioon, että mahdollisuudet osallistua 
niihin ovat sosiaalisesti tasavertaiset, 
mikä voidaan toteuttaa rahoittamalla niitä 
kohdemaan edellytysten mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä; korostaa 
voimakkaasti, että näiden politiikkojen 
täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää vain, 

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä; tuo esiin, että kriisi 
saattaa pahentua ja pidentyä, mikäli 
koulutukseen ei panosteta 
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mikäli niille taataan asianmukainen 
rahoitus;

asianmukaisesti lyhyellä aikavälillä, sillä 
muutoin kansalaisilla ei ole uudessa 
"osaamiseen perustuvassa taloudessa" 
tarjolla olevissa työpaikoissa tarvittavia 
taitoja; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan kulttuuriteollisuuden ja 
luovan teollisuuden kasvavan merkityksen 
Euroopan taloudelle ja painottaa, että 
tämän pitää näkyä EU:n politiikassa; 
korostaa voimakkaasti, että näiden 
politiikkojen täyttä potentiaalia voidaan 
hyödyntää vain, mikäli niille taataan 
asianmukainen rahoitus ja mikäli niiden 
ainutlaatuinen ominaisuus yksittäisinä 
ohjelmina turvataan;

Or. en

Tarkistus 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä; korostaa 
voimakkaasti, että näiden politiikkojen 
täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää vain, 
mikäli niille taataan asianmukainen 
rahoitus;

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat kärkipäässä niiden 
politiikkojen joukossa, joiden lisäarvo on 
tunnustettava ja jotka tavoittavat 
kansalaiset ja ovat näin ehdottomia 
painopistealoja erityisesti myös
Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, sillä 
taiteilijat ja luovat henkilöt ovat keskeisiä 
innovoinnin kannalta; korostaa, että 
MEDIA-ohjelman kaltaisten ohjelmien 
ansiosta ja keskittymällä innovatiivisella 
tavalla luovaan teollisuuteen ja 
kulttuuriteollisuuteen yrittäjyydestä ja 
luovuudesta saadaan keskeinen vahvuus 
Agenda 2020 -ohjelmaan osaamisen 
kolmion ja liikkuvuuden kautta tai 
pehmeinä paikallisina tekijöinä; korostaa 
voimakkaasti, että näiden politiikkojen 
täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää vain, 
mikäli niille taataan asianmukainen 
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rahoitus ja mikäli niissä piilevä potentiaali 
saadaan käytettyä tehokkaammin 
maaseudun kehittämisessä ja 
koheesiopolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 784
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä; korostaa 
voimakkaasti, että näiden politiikkojen 
täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää vain, 
mikäli niille taataan asianmukainen
rahoitus;

75. huomauttaa, että nuoriin liittyvät 
politiikat ovat ehdottomia painopistealoja;
katsoo, että näiden politiikkojen täyttä 
potentiaalia ei voida hyödyntää, mikäli ne 
ovat riippuvaisia EU:n rahoituksesta;
painottaa, että jäsenvaltioiden olisi 
otettava tämä omaksi 
painopistealueekseen ja annettava sille 
tarvittava rahoitus;

Or. en

Tarkistus 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä; korostaa 
voimakkaasti, että näiden politiikkojen 
täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää vain, 
mikäli niille taataan asianmukainen 
rahoitus;

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin 
liittyvät politiikat ovat ehdottomia 
painopistealoja; korostaa voimakkaasti, 
että näiden politiikkojen täyttä potentiaalia 
voidaan hyödyntää vain, mikäli niille 
taataan asianmukainen rahoitus;
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Or. en

Tarkistus 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
75 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 a. kehottaa komissiota säilyttämään 
nuorisotoimintaohjelman erillisenä 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
75 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 b. on tyytyväinen Eurooppa 2020 
-strategian lippulaiva-aloitteeseen 
"Nuoret liikkeellä", jolla pyritään 
helpottamaan siirtymistä opiskelusta 
työmarkkinoille lisäämällä koulutusta ja 
liikkuvuutta; on kuitenkin sitä mieltä, että 
aloite ei ole nykymuodossaan riittävän 
kattava; kehottaa näin ollen tarkistamaan 
kunkin ohjelman tavoitteita, jotta 
varmistetaan, että yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien edistäminen ei kohdistu 
vain vastavalmistuneisiin, vaan 
kohderyhmä laajennetaan kattamaan 
muitakin nuoria;

Or. en
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Tarkistus 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
75 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 c. vaatii myöntämään EU:n 
talousarviosta riittävät määrärahat 
"eurooppalaiselle nuorisotakuulle", jolla 
turvataan EU:n jokaisen nuoren oikeus 
siihen, että hänelle tarjotaan työtä, 
oppisopimuskoulutusta, lisäkoulutusta tai 
työn ja koulutuksen yhdistelmää neljän 
kuukauden enimmäistyöttömyysjakson 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
75 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 d. muistuttaa, että urheilu on 
Lissabonin sopimuksen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 
165 artiklan) mukainen uusi EU:n 
toimivallan ala, minkä pitäisi näkyä myös 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; painottaa urheilun 
tärkeää merkitystä terveyden 
edistämisessä, koulutuksessa, 
yhteiskuntaan osallistumisessa ja 
aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 
muotoutumisessa;

Or. en
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Tarkistus 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
75 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Perusoikeudet, naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo ja syrjinnän vastaisuus
75 e. painottaa, että kansalaisuuden alalla 
toteutettavat EU:n toimet kattavat 
perusoikeuksien sekä naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon ja syrjinnän 
vastaisuuden kaltaisten arvojen 
edistämisen; korostaa, että vaikka näitä 
arvoja on edistettävä kaikissa 
talousarvion otsakkeissa ja 
budjettikohdissa, on niille taattava riittävä 
kohdennettu rahoitus;

Or. en

Tarkistus 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
75 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 f. painottaa, että kansalaisuuden alalla 
toteutettavat EU:n toimet kattavat 
perusoikeuksien sekä Lissabonin 
sopimuksessa vahvistettujen, naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon ja syrjinnän 
vastaisuuden kaltaisten arvojen 
edistämisen; korostaa, että vaikka näitä 
arvoja on edistettävä kaikissa 
talousarvion otsakkeissa ja 
budjettikohdissa, on niille taattava riittävä 
kohdennettu rahoitus;

Or. en
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Tarkistus 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
75 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 g. tuo esiin, että tasa-arvoon ja 
syrjinnän vastaisuuteen liittyvät politiikat 
ovat olennaisia painopistealoja;

Or. en

Tarkistus 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
75 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 h. panee merkille, että 
perusoikeuksien, tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden alan rahoitusosuus 
unionin talousarviosta on suhteellisen 
pieni ja painottaa, että tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä näille politiikoille on 
myönnettävä asianmukaista ja 
objektiivisesti perusteltavissa olevaa 
rahoitusta, jotta unioni voi toteuttaa 
toimia erityisesti uusiin tehtäviin liittyen, 
jotka on määritelty Lissabonin 
sopimuksessa ja erityisesti 
perusoikeuskirjassa;

Or. en

Tarkistus 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
75 i kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75 i. tuo esiin, että Euroopan unionin 
kansalaisuutta koskevaan ohjelmaan 
pitää sisältyä myös toimia, joilla 
varmistetaan, että unionin 
hallintoprosessit ovat läpinäkyvämpiä, 
niin että kansalaiset voivat osallistua 
niihin tehokkaammin; tuo esiin, että 
asianmukaisia tiedotuskampanjoita EU:n 
politiikoista ja EU:n menoista olisi 
tuettava ja toteutettava – ei kuitenkaan 
propagandana vaan niiden vaikutuksen 
kohteena eniten olevien kriittisenä 
sitoumuksena;

Or. en

Tarkistus 795
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa suojellaan kansalaisvapauksia; 
katsoo näin ollen, että tehokas 
sisäasiainpolitiikka on talouden elpymisen 
edellytys ja keskeinen tekijä laajemmassa 
poliittisessa ja strategisessa yhteydessä; 
painottaa "sisäasiainpolitiikan" tärkeää 
roolia unionin ulkoisen ulottuvuuden 
kannalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa suojellaan kansalaisvapauksia; katsoo 
näin ollen, että tehokas sisäasiainpolitiikka 
on talouden elpymisen edellytys ja 
keskeinen tekijä laajemmassa poliittisessa 
ja strategisessa yhteydessä; painottaa 
"sisäasiainpolitiikan" tärkeää roolia
unionin ulkoisen ulottuvuuden kannalta;

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa kunnioitetaan ja vahvistetaan 
perusoikeuksia ja suojellaan 
kansalaisvapauksia; katsoo näin ollen, että 
tehokas sisäasiainpolitiikka on talouden 
elpymisen edellytys ja keskeinen osatekijä 
Eurooppa 2020 -strategian strategisten 
tavoitteiden toteutuksessa; painottaa, että 
EU:n sisäasioiden alan painopisteet on
tärkeää ottaa huomioon unionin 
ulkoisessa ulottuvuudessa, etenkin 
Euroopan naapuruuspolitiikassa, 
vakautusvälineessä, kumppanuuden 
välineessä ja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineessä; painottaa 
maahanmuutto-, turvapaikka- ja 
turvallisuuspolitiikkojen asianmukaista 
rahoitusta sekä sitä, että EU:n 
painopisteet on otettava huomioon niiden 
toteutuksessa;

Or. en

Tarkistus 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa suojellaan kansalaisvapauksia; katsoo 
näin ollen, että tehokas sisäasiainpolitiikka 
on talouden elpymisen edellytys ja 

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa suojellaan kansalaisvapauksia ja 
edistetään vapautta ja yhdenvertaisuutta; 
katsoo näin ollen, että vapauteen ja 
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keskeinen tekijä laajemmassa poliittisessa 
ja strategisessa yhteydessä; painottaa 
"sisäasiainpolitiikan" tärkeää roolia 
unionin ulkoisen ulottuvuuden kannalta;

perusoikeuksiin perustuva
sisäasiainpolitiikka on talouden elpymisen 
edellytys ja keskeinen tekijä laajemmassa 
poliittisessa ja strategisessa yhteydessä; 
painottaa uskottavan "sisäasiainpolitiikan" 
tärkeää roolia unionin naapuruuspolitiikan 
ja ulkoisen ulottuvuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa suojellaan kansalaisvapauksia; katsoo 
näin ollen, että tehokas sisäasiainpolitiikka 
on talouden elpymisen edellytys ja 
keskeinen tekijä laajemmassa poliittisessa 
ja strategisessa yhteydessä; painottaa 
"sisäasiainpolitiikan" tärkeää roolia 
unionin ulkoisen ulottuvuuden kannalta;

76. panee merkille, että unionin 
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 
kasvun edellytyksenä on vapaa, vakaa, 
lainmukainen ja turvallinen ympäristö, 
jossa suojellaan kansalaisvapauksia; katsoo 
näin ollen, että tehokas oikeus- ja
sisäasiainpolitiikka on kansalaisten 
hyvinvoinnin edellytys, merkittävässä
roolissa talouden elpymisen kannalta ja 
keskeinen tekijä laajemmassa poliittisessa 
ja strategisessa yhteydessä; painottaa 
perusvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasiainpolitiikan tärkeää roolia unionin 
ulkoisen ulottuvuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 799
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
76 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76 a. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden 
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oikeusjärjestelmien toiminnallisen 
lähentymisen edistäminen voitaisiin ottaa 
huomioon seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tehokkaan 
sisäasiainpolitiikan yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
77 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja
turvapaikkoja koskevien kysymyksien 
yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja kaikkien jäsenvaltioiden 
välistä solidaarisuuden henkeä;

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
turvapaikkoja koskevien kysymyksien 
yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja tukivälineitä hätätilanteiden 
varalle, jotka annetaan käyttöön kaikkien 
jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
hengessä; huomauttaa tältä osin, että 
Frontex-viraston, Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston ja yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa 
koskevaan yleisohjelmaan liittyvien 
rahastojen kasvavat haasteet on otettava 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
77 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
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turvapaikkoja koskevien kysymyksien 
yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja kaikkien jäsenvaltioiden 
välistä solidaarisuuden henkeä;

turvapaikkoja koskevien kysymyksien 
yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden välistä solidaarisuuden 
henkeä niin, ettei jäsenvaltioita vapauteta 
kansallisista vastuutehtävistä vaan nämä 
tehtävät määritellään selkeästi;

Or. en

Tarkistus 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
77 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
turvapaikkoja koskevien kysymyksien 
yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja kaikkien jäsenvaltioiden 
välistä solidaarisuuden henkeä;

77. korostaa yhdennetyn ja 
perusoikeuksiin perustuvan
lähestymistavan tarvetta kiireellisten 
maahanmuuttoa ja turvapaikkoja koskevien 
kysymyksien yhteydessä ihmisoikeuksia ja 
ihmisarvoa kunnioittavan unionin 
ulkorajojen hallinnan toteuttamiseksi
samoin kuin riittävää rahoitusta ja kaikkien 
jäsenvaltioiden välistä solidaarisuuden 
henkeä;

Or. en

Tarkistus 803
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
77 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
turvapaikkoja koskevien kysymyksien 

77. korostaa EU:n omaksuman
lähestymistavan tarvetta kiireellisten 
maahanmuuttoa ja turvapaikkoja koskevien 
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yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja kaikkien jäsenvaltioiden 
välistä solidaarisuuden henkeä;

kysymyksien yhteydessä sekä unionin 
ulkorajojen hallintaan nähden, mikä ei 
kuitenkaan saa lisätä veronmaksajien 
taakkaa;

Or. en

Tarkistus 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
77 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
turvapaikkoja koskevien kysymyksien 
yhteydessä sekä unionin ulkorajojen 
hallintaan nähden samoin kuin riittävää 
rahoitusta ja kaikkien jäsenvaltioiden 
välistä solidaarisuuden henkeä;

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
turvapaikkoja koskevien kysymyksien, 
myös Euroopan naapuruuspolitiikan 
koskevien, yhteydessä sekä unionin 
ulkorajojen hallintaan nähden samoin kuin 
riittävää rahoitusta ja kaikkien 
jäsenvaltioiden välistä solidaarisuuden 
henkeä;

Or. en

Tarkistus 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Päätöslauselmaesitys
77 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77 a. korostaa maahanmuuttovirtojen ja 
erityisesti laittomien 
maahanmuuttovirtojen yhä suurempaa 
merkitystä, mikä edellyttää jäsenvaltioilta 
vastuullista ja yhtenäistä lähestymistapaa, 
koska tällaisilla maahanmuuttovirroilla 
on selkeitä seurauksia myös Euroopan 
naapuruuspolitiikan johdonmukaiseen 
kehitykseen;
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Or. it

Tarkistus 806
Reimer Böge, Simon Busuttil, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
77 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77 b. on tyytyväinen komission 
aikomukseen vähentää sisäasioiden alan 
talousarviovälineiden kokonaismäärää 
nykyisistä neljästä – Euroopan 
kotouttamisrahasto, Euroopan 
pakolaisrahasto, ulkorajarahasto ja 
Euroopan paluurahasto – kahteen, joista 
toinen koskee maahanmuutto- ja 
turvapaikka-asioita ja toinen 
turvallisuutta; uskoo, että tällainen 
lähestymistapaa voi edesauttaa 
merkittävästi nykyisten rahastojen ja 
ohjelmien yksinkertaistamista, 
järkeistämistä, lujittamista ja avoimuutta; 
tiedustelee, voitaisiinko myös CEPOL:n ja 
Europolin yhdistämistä harkita;

Or. en

Tarkistus 807
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. panee merkille, että vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen 
rahoitusosuus unionin talousarviosta on 
suhteellisen pieni, ja painottaa, että 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä näille politiikoille on 
myönnettävä asianmukaista ja 
objektiivisesti perusteltavissa olevaa 

Poistetaan.
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rahoitusta, jotta unioni voi toteuttaa 
toimia erityisesti uusiin tehtäviin liittyen, 
jotka on määritelty Tukholman 
ohjelmassa ja Lissabonin sopimuksessa;

Or. pt

Tarkistus 808
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. panee merkille, että vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen 
rahoitusosuus unionin talousarviosta on 
suhteellisen pieni, ja painottaa, että 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä näille politiikoille on 
myönnettävä asianmukaista ja 
objektiivisesti perusteltavissa olevaa 
rahoitusta, jotta unioni voi toteuttaa 
toimia erityisesti uusiin tehtäviin liittyen, 
jotka on määritelty Tukholman 
ohjelmassa ja Lissabonin sopimuksessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. panee merkille, että vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen 
rahoitusosuus unionin talousarviosta on 
suhteellisen pieni, ja painottaa, että tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 

78. panee merkille, että vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen 
rahoitusosuus unionin talousarviosta on 
suhteellisen pieni ja painottaa, että tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
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näille politiikoille on myönnettävä 
asianmukaista ja objektiivisesti 
perusteltavissa olevaa rahoitusta, jotta 
unioni voi toteuttaa toimia erityisesti 
uusiin tehtäviin liittyen, jotka on 
määritelty Tukholman ohjelmassa ja 
Lissabonin sopimuksessa;

näille politiikoille on myönnettävä 
asianmukaista ja objektiivisesti 
perusteltavissa olevaa rahoitusta, jotta 
unioni voi toteuttaa toimia erityisesti 
perusoikeuskirjasta johtuviin tehtäviin 
liittyen;

Or. en

Tarkistus 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
78 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78 a. huomauttaa, että perusoikeuksien ja 
yhdenvertaisuuden vahvistamiseen ja 
edistämiseen tähtäävät rahoitusohjelmat 
ovat jääneet jälkeen muista vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen aloista; on sitä mieltä, että 
perusoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja 
kansalaisuuteen perustuvan vahvan 
kulttuurin luominen on asetettava EU:n 
painopisteeksi, mikä edellyttää näin ollen 
riittäviä muutoksia rahoituksessa 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen kaudella;

Or. en

Tarkistus 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
78 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78 b. tunnustaa säästöjen ja 



PE462.731v02-00 100/128 AM\864090FI.doc

FI

synergiaetujen laajuuden, mutta kun 
otetaan huomioon taipumus keskittyä 
turvallisuuteen ja (laittomaan) 
maahanmuuttoon pikemminkin 
osallistumiseen tähtäävien politiikkojen 
kustannuksella, on huolissaan siitä, että 
erilaiset tavoitteet sekoittuvat toisiinsa 
kaikkien ohjelmien sulautuessa kahden 
pilarin rakenteeseen yhteisessä 
hallinnoinnissa, kuten asiasta vastaava 
komission jäsen esitti; korostaa, ettei 
jäsenvaltioiden pitäisi antaa käyttää 
varoja oman mielensä mukaan; painottaa 
lisäksi, että rahoituksen edellytykseksi 
olisi asetettava olennaisten 
vähimmäisvaatimusten takaaminen ja 
sellaisten kansallisten suunnitelmien 
esittäminen, joissa taataan 
asianmukainen kattava lähestymistapa 
kaikilla politiikan aloilla niin, että 
aktiivisempaa tukea annetaan 
valmiuksien lisäämiseen, parhaiden 
käytäntöjen määrittämiseen ja 
levittämiseen sekä innovatiivisiin 
lähestymistapoihin;

Or. en

Tarkistus 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
78 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78 c. korostaa, että eri rahastojen ja 
ohjelmien välistä synergiaa on 
parannettava, jotta pitkän aikavälin 
tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja jotta 
EU pystyy vastaamaan nopeasti ja 
tehokkaasti odottamattomiin haasteisiin; 
tuo esiin, että varojen hallinnoinnin 
yksinkertaistaminen ja 
ristikkäisrahoituksen salliminen 
edesauttavat lisävarojen ohjaamista 
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yhteisiin tavoitteisin;

Or. en

Tarkistus 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
78 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78 d. painottaa, että virastoja on 
vahvistettava ja niille on taattava riittävät 
valmiudet, samalla kun täytetään lukuiset 
tehtävät politiikkojen täytäntöön 
panemiseksi EU:n toimielinten poliittisen 
ohjauksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
78 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Maailmanlaajuinen Eurooppa
78 e. kun pidetään mielessä, että 
Eurooppa 2020 -strategia on EU:n 
talousarvion ydin, kehottaa ottamaan 
Eurooppa 2020 -strategian ulkoisen 
ulottuvuuden laajemmin huomioon; vaatii 
lisäämään EU:n ulkosuhteiden eri alojen 
ja EU:n muiden politiikkojen välistä 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, sillä 
maailmanlaajuisilla tapahtumilla ja 
ratkaisuilla on merkittävä vaikutus EU:n 
talouteen, ympäristöön ja teollisuuteen 
sekä kilpailukykyyn ja työllisyyteen;

Or. en
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Tarkistus 815
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut 
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 
liittyvästä jatkuvasta rahoitusvajeesta ja 
erityisesti akuuteista 
joustavuusongelmista, mitkä johtuvat 
ulkoisten tapahtumien 
arvaamattomuudesta sekä toistuvista 
kansainvälisistä kriiseistä ja 
hätätilanteista; korostaa vastaavasti, että 
on tarpeen poistaa ero, joka vallitsee sen 
tavoitteiden ja varojen välillä 
ulkopolitiikan alalla, siten, että taataan 
asianmukaiset rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja 
tehtävistä, on pidettävä ohjelmoitujen 
menojen lisäksi aiheutuvina menoina, 
jotta olemassa olevat painopistealat eivät 
vaarannu;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 816
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut 
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut 
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 
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liittyvästä jatkuvasta rahoitusvajeesta ja 
erityisesti akuuteista joustavuusongelmista, 
mitkä johtuvat ulkoisten tapahtumien 
arvaamattomuudesta sekä toistuvista 
kansainvälisistä kriiseistä ja hätätilanteista; 
korostaa vastaavasti, että on tarpeen 
poistaa ero, joka vallitsee sen tavoitteiden 
ja varojen välillä ulkopolitiikan alalla, 
siten, että taataan asianmukaiset 
rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja tehtävistä, 
on pidettävä ohjelmoitujen menojen lisäksi 
aiheutuvina menoina, jotta olemassa olevat 
painopistealat eivät vaarannu;

liittyvästä jatkuvasta rahoitusvajeesta ja 
erityisesti akuuteista joustavuusongelmista, 
mitkä johtuvat ulkoisten tapahtumien 
arvaamattomuudesta sekä toistuvista
kansainvälisistä kriiseistä ja hätätilanteista; 
korostaa vastaavasti, että on tarpeen 
poistaa ero, joka vallitsee sen tavoitteiden 
ja varojen välillä ulkopolitiikan alalla, 
siten, että taataan asianmukaiset 
rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; painottaa 
tarvetta säilyttää Euroopan unionin 
avoimen oven periaate; korostaa tässä 
yhteydessä, että kolmansien maiden on 
ehdottomasti edellytettävä kunnioittavan 
ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion 
periaatteita, mikä olisi otettava huomioon 
yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia 
tehtäessä; toistaa pyyntönsä siitä, että 
talousarvioon kohdistuvia seurauksia, jotka 
johtuvat unionin uusista sitoumuksista ja 
tehtävistä, on pidettävä ohjelmoitujen 
menojen lisäksi aiheutuvina menoina, jotta 
olemassa olevat painopistealat eivät 
vaarannu;

Or. en

Tarkistus 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut 
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 
liittyvästä jatkuvasta rahoitusvajeesta ja 
erityisesti akuuteista
joustavuusongelmista, mitkä johtuvat 
ulkoisten tapahtumien arvaamattomuudesta 
sekä toistuvista kansainvälisistä kriiseistä 
ja hätätilanteista; korostaa vastaavasti, että 

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut 
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 
liittyvistä joustavuusongelmista, mitkä 
johtuvat ulkoisten tapahtumien 
arvaamattomuudesta sekä toistuvista 
kansainvälisistä kriiseistä ja hätätilanteista; 
korostaa vastaavasti, että on tarpeen 
poistaa ero, joka vallitsee sen tavoitteiden 
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on tarpeen poistaa ero, joka vallitsee sen 
tavoitteiden ja varojen välillä 
ulkopolitiikan alalla, siten, että taataan 
asianmukaiset rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja tehtävistä, 
on pidettävä ohjelmoitujen menojen lisäksi 
aiheutuvina menoina, jotta olemassa olevat 
painopistealat eivät vaarannu;

ja varojen välillä ulkopolitiikan alalla, 
siten, että taataan asianmukaiset 
rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja tehtävistä, 
on pidettävä ohjelmoitujen menojen lisäksi 
aiheutuvina menoina, jotta olemassa olevat 
painopistealat eivät vaarannu;

Or. en

Tarkistus 818
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut 
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 
liittyvästä jatkuvasta rahoitusvajeesta ja 
erityisesti akuuteista joustavuusongelmista, 
mitkä johtuvat ulkoisten tapahtumien 
arvaamattomuudesta sekä toistuvista 
kansainvälisistä kriiseistä ja hätätilanteista; 
korostaa vastaavasti, että on tarpeen 
poistaa ero, joka vallitsee sen tavoitteiden 
ja varojen välillä ulkopolitiikan alalla, 
siten, että taataan asianmukaiset 
rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja 
tehtävistä, on pidettävä ohjelmoitujen 
menojen lisäksi aiheutuvina menoina, 
jotta olemassa olevat painopistealat eivät 
vaarannu;

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut unionin 
ulkopolitiikan täytäntöönpanoon liittyvästä 
jatkuvasta rahoitusvajeesta ja erityisesti 
akuuteista joustavuusongelmista, mitkä 
johtuvat ulkoisten tapahtumien 
arvaamattomuudesta sekä toistuvista 
kansainvälisistä kriiseistä ja hätätilanteista; 
korostaa vastaavasti, että on tarpeen poistaa 
ero, joka vallitsee sen tavoitteiden ja varojen 
välillä ulkopolitiikan alalla, siten, että taataan 
asianmukaiset rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; muistuttaa 
kuitenkin, että nykyisiä ohjelmia ja 
sitoumuksia on tarkistettava kriittisesti ja että 
säästöjä ja synergiaetuja voidaan saada 
aikaan järkeistämällä talousarviota ja 
arvioimalla unionin painopistealat uudelleen;
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Or. en

Tarkistus 819
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut
unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon 
liittyvästä jatkuvasta rahoitusvajeesta ja
erityisesti akuuteista
joustavuusongelmista, mitkä johtuvat 
ulkoisten tapahtumien arvaamattomuudesta 
sekä toistuvista kansainvälisistä kriiseistä 
ja hätätilanteista; korostaa vastaavasti, että 
on tarpeen poistaa ero, joka vallitsee sen 
tavoitteiden ja varojen välillä 
ulkopolitiikan alalla, siten, että taataan
asianmukaiset rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja tehtävistä, 
on pidettävä ohjelmoitujen menojen lisäksi 
aiheutuvina menoina, jotta olemassa olevat 
painopistealat eivät vaarannu;

79. toistaa, että unionin ulkopolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvä rahoitus ja
joustavuusongelmat, mitkä johtuvat 
ulkoisten tapahtumien arvaamattomuudesta 
sekä toistuvista kansainvälisistä kriiseistä 
ja hätätilanteista, edellyttävät 
painopistealojen perinpohjaista uudelleen 
tarkastelua, jotta voidaan poistaa ero, joka 
vallitsee sen tavoitteiden ja varojen välillä 
ulkopolitiikan alalla; painottaa, että
asianmukaiset rahoitusvarat ja tehokkaat 
joustavuusjärjestelmät ovat 
välttämättömiä, jotta unioni voi vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin; toistaa 
pyyntönsä siitä, että talousarvioon 
kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat 
unionin uusista sitoumuksista ja tehtävistä, 
ei saa pitää automaattisesti ohjelmoitujen 
menojen lisäksi aiheutuvina menoina, 
etenkin jos olemassa olevilla 
painopistealoilla voidaan toteuttaa 
säästöjä;

Or. en

Tarkistus 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
80 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80. huomauttaa, että unionin myöntämän 80. huomauttaa, että unionin myöntämän 
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maailmanlaajuisen rahoitustuen ja sen 
kansainvälisissä neuvotteluissa usein 
rajoitettujen vaikutusmahdollisuuksien 
välillä vallitsee ero, ja korostaa, että on 
tarpeen lisätä unionin poliittista roolia ja 
vaikutusvaltaa kansainvälisissä elimissä ja 
foorumeilla;

maailmanlaajuisen rahoitustuen ja sen 
kansainvälisissä neuvotteluissa usein 
rajoitettujen vaikutusmahdollisuuksien 
välillä vallitsee ero ja korostaa, että on 
tarpeen lisätä unionin poliittista roolia ja 
vaikutusvaltaa kansainvälisissä elimissä ja 
foorumeilla; katsoo, että tulevan 
"Maailmanlaajuinen Eurooppa" 
-budjettikohdan enimmäismäärän pitäisi 
vastata nykyisiä ja tulevia 
maailmanlaajuisia haasteita ja sitä 
kasvavaa roolia, jonka EU:n pitäisi ottaa 
kansainvälisissä suhteissa Lissabonin 
sopimuksessa kuvatulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 821
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"1; korostaa 
vastaavasti, että uudella hallinnonalalla 
on voitava täysimääräisesti hyödyntää 
tehokkuusetuja, jotka johtuvat varojen 
keskittämisestä unionissa sekä 
jäsenvaltioiden kanssa saavutettavasta 
synergiasta, jotta voidaan osoittaa, että 
unionin diplomatia tuottaa todellista 
lisäarvoa;

81. katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on tarpeeton; on sitä 
mieltä, että se on jo osoittautunut 
tehottomaksi, ja vaatii sen sulkemista, 
jotta veronmaksajien varoja ei tuhlata 
enää enempää;

                                               
1 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta. 
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Or. en

Tarkistus 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"1; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta; näillä 
tehokkuuseduilla ja synergioilla pitäisi 
saada aikaan säästöjä kansallisella 
tasolla, ja niiden pitäisi osoittaa, että 
unionin diplomatia tuottaa todellista 
lisäarvoa; painottaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle on annettava 
riittävästi rahoitusta; muistuttaa 
erityisesti, että rauhan aikaansaamisen, 
konfliktinehkäisyn ja hallintapolitiikan 
rahoitus on nykyisellään riittämätöntä;

Or. en

Tarkistus 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
81 kohta
                                               
1 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta. 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"1; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa; painottaa, että 
budjettivaikutusten välttäminen voidaan 
ymmärtää tässä yhteydessä vain niin, että 
huomioon otetaan menot sekä EU:n 
tasolla että kansallisella tasolla; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita käyttämään 
unionin tason uusien diplomaattisten 
rakenteiden tarjoaman tilaisuuden 
täysimääräisesti hyväkseen ja karsimaan 
kansallisen tason diplomaattisista 
rakenteista aiheutuvia kuluja;

Or. en

Tarkistus 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 

                                               
1 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta. 
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neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"1; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa; pitää 
päällekkäisyyksiä ja toisinaan ilmeneviä 
ristiriitoja valitettavina ja jopa 
haaskauksena, joka johtuu huonosti 
koordinoitujen kansallisten toimien 
moninkertaistumisesta;

Or. en

Tarkistus 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"2; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 

                                                                                                                                                  
1 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta.
2 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta.
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unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa; korostaa, että 
päällekkäisyyksiä on välitettävä ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon pitäisi 
johtaa määrärahojen pienentämiseen ja 
säästöihin kaikissa kansallisissa 
talousarvioissa;

Or. en

Tarkistus 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta;

Or. en

Tarkistus 827
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
81 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"1; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 
unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta;

Or. pt

Tarkistus 828
Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"*; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 

81. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto on edennyt 
rakennusvaiheeseen; korostaa, että 
neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän 
päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi 
noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään 
budjettivaikutuksia"2; korostaa vastaavasti, 
että uudella hallinnonalalla on voitava 
täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, 
jotka johtuvat varojen keskittämisestä 

                                               
1 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta.
2 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta.
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unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa;

unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa 
saavutettavasta synergiasta, jotta voidaan 
osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa 
todellista lisäarvoa ja hyödyttää myös 
yrityksiä ja kansalaisia;

Or. en

Tarkistus 829
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
81 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81 a. muistuttaa, että EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuuden lisäämiseksi 
politiikkoja ja strategioita koskevaa 
yhteistyötä olisi lisättävä edelleen 
komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja Euroopan investointipankin välillä;

Or. en

Tarkistus 830
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
81 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81 b. on sitä mieltä, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon on saatava riittävästi 
rahoitusta, jotta EU pystyy saavuttamaan 
päämääränsä ja toimimaan 
maailmanlaajuisesti; että EU:n vastuulla 
on edistää kansainvälisiä suhteita 
asianmukaisella poliittisella 
vaikuttamisella ja että se on vaarassa 
jäädä kansainvälisesti syrjään, ellei se 
puolusta etujaan ja arvojaan ulkomailla 
ja jos sen ulkopolitiikan rahoitus on 
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jatkossakin riittämätöntä;

Or. en

Tarkistus 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
81 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81 c. muistuttaa, että EU:lla on enemmän 
kansainvälistä painoarvoa kuin 
yksittäisillä jäsenvaltioilla 
yhteenlaskettuna; vaatii jäsenvaltioita 
koordinoimaan toimiaan paremmin ja 
tekemään yhteistyötä Euroopan komission 
ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, 
jotta vältetään mahdolliset tai olemassa 
olevat päällekkäisyydet, 
epäjohdonmukaisuudet ja 
epäyhtenäisyydet;

Or. en

Tarkistus 832
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden 
korottamisen 0,7 prosenttiin 
bruttokansantulosta (BKTL) määräajaksi 
asetettiin vuosi 2015, joka saavutetaan 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava 

Poistetaan.
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asianmukaisella tasolla, jotta unioni voi 
täyttää kansainväliset kehitysyhteistyöhön 
liittyvät sitoumuksensa;

Or. en

Tarkistus 833
Charles Goerens, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden 
korottamisen 0,7 prosenttiin 
bruttokansantulosta (BKTL) määräajaksi 
asetettiin vuosi 2015, joka saavutetaan 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava 
asianmukaisella tasolla, jotta unioni voi 
täyttää kansainväliset kehitysyhteistyöhön 
liittyvät sitoumuksensa;

82. pitää valitettavana, että jotkin EU:n 
jäsenvaltiot pienentävät tällä hetkellä 
kehitysapumäärärahojaan, vaikka ne ovat 
sitoutuneet käyttämään 0,7 prosenttia 
bruttokansantulostaan (BKTL) 
kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
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rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava 
merkittävämmällä tasolla, jotta unioni voi 
täyttää kansainväliset kehitysyhteistyöhön 
liittyvät sitoumuksensa; korostaa tämän 
merkitystä EU:n turvallisuusstrategian 
ulkoisen ulottuvuuden kannalta ja vaatii 
jäsenvaltioita toteuttamaan välittömästi 
toimia julkisen kehitysavun tavoitteidensa 
saavuttamiseksi ja kehitysapua koskevien 
lupaustensa täyttämiseksi; huomauttaa 
kuitenkin, että nämä ovat vain 
vähimmäistavoitteita ja vaikka kaikki 
tavoitteet täytettäisiin, rahoitusta tarvitaan 
edelleen huomattavasti köyhyyden 
torjuntaan ja maailman köyhien terveys-
ja koulutustason parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 835
Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa; korostaa tässä yhteydessä, 
että tarvitaan yhtenäisiä toimia sen 
varmistamiseksi, että EU:n 
kehitysapurahat käytetään osallistavalla 
tavalla niin, että tavoitetaan yhteiskunnan 
laidalle jääneet ja kaikkein 
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syrjäytyneimmät väestönosat sekä 
vammaiset YK:n vammaisten oikeuksien 
yleissopimuksen ja vuosille 2010–2020 
laaditun Euroopan vammaisstrategian 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
– mitä ei tähän mennessä ole saavutettu –
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

Or. de

Tarkistus 837
Reimer Böge, PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
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määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa; korostaa, että suoran 
talousarviotuen ja kestävien hankkeiden 
rahoituksen välillä on löydettävä 
asianmukainen tasapaino;

Or. en

Tarkistus 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa, myös Kööpenhaminan 
sitoumuksissa annetut taloudelliset 
sitoumukset;

Or. en

Tarkistus 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
82 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni ja sen jäsenvaltiot 
voivat täyttää kansainväliset 
kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

Or. en

Tarkistus 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
82 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa;

82. muistuttaa, että vuosituhannen 
kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen 
julkisen kehitysavun osuuden korottamisen 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka 
saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin 
ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella 
tasolla, jotta unioni voi täyttää 
kansainväliset kehitysyhteistyöhön liittyvät 
sitoumuksensa; korostaa, että samalla 
terveyserojen vähentäminen on keskeinen 
tekijä kohennettaessa epäsuotuisassa 
asemassa olevien ja vaikeasti 
tavoitettavissa olevien väestönosien 
terveyttä;

Or. en
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Tarkistus 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
82 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 a. on yllättynyt siitä, ettei unioni ole 
arvioinut järjestelmällisesti kehitysmaille 
antamansa tuen taloudellisia ja poliittisia 
vaikutuksia eikä vertaillut aikaansaatuja 
tuloksia nousevissa maissa 
aikaansaatuihin tuloksiin;

Or. fr

Tarkistus 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 b. pitää tärkeänä, että EU:n antamalla 
kehitysavulla edistetään kestävää 
kehitystä tukea saavissa maissa; 
painottaa, että tämän tavoitteen mukaisia 
arviointeja on tehtävä ja perusteita 
laadittava;

Or. en

Tarkistus 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 c. on sitä mieltä, että Euroopan 
komission tai Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi aloitettava 
prosessi EU:sta peräisin olevan 
kehitysavun tehostamiseksi sekä EU:n ja 
kansallisen kehitysavun välisten 
synergiaetujen parantamiseksi; katsoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinto lisää 
köyhyyden vähentämiseen tähtäävien 
EU:n toimien tehokkuutta ja näkyvyyttä 
ja helpottaa varojen käyttöä tukea 
saavissa maissa;

Or. en

Tarkistus 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 d. painottaa, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi otettava 
huomioon muun muassa seuraavat 
kysymykset; vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttaminen, 
ilmastonmuutos sekä biodiversiteetin 
katoamisen ja luonnonvarojen 
liikakulutuksen pysäyttäminen; painottaa 
erityisesti, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
tuettava politiikkojen johdonmukaisuutta 
eli varmistettava, etteivät EU:n politiikat 
ja menot maatalouden, kalastuksen, 
kaupan ja energian alalla ole suoraan 
ristiriidassa kehitysapupolitiikan 
tavoitteiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 845
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
82 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 e. muistuttaa Cancunin sopimuksesta 
johtuvista sitoumuksista, joiden mukaan 
kehitysmaiden tarpeisiin 
ilmastonmuutoksen torjunnan alalla on 
vastattava ja jotka ovat ylimääräisiä 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
mukaisille sitoumuksille;

Or. en

Tarkistus 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
82 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 f. tästä syystä vaatii julkisen 
kehitysavun todellista nostamista 
porrastetun aikataulun mukaisesti 
0,7 prosentin osuuden saavuttamiseksi ja 
painottaa, että kyseisiä varoja ei saa
käyttää Euroopan unionin muihin 
sellaisiin ulkopoliittisiin intresseihin, 
jotka eivät ole kehityspoliittisten 
tavoitteiden mukaisia; korostaa, että 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
kumppanimaissa tarkoitettuja 
rahoitusvaroja on kerättävä julkiseen 
kehitysapuun liittyvien sitoumusten 
lisäksi, eikä tämä saa johtaa kehitysavun 
rahoituksen supistamiseen etenkään 
köyhyyden ja nälän torjunnassa;

Or. de
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Tarkistus 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
82 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 g. muistuttaa, että maailmanlaajuisen 
köyhyyden ja nälän torjunta ovat muita 
tärkeämpiä tavoitteita ja innovatiiviset 
lisärahoitusvälineet, kuten 
transaktiomaksu, ovat välttämättömiä, 
jotta saavutettaisiin uskottava panos 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseen ja 
niiden täytäntöönpanoon; on vakuuttunut 
siitä, että julkinen kehitysapu olisi 
kohdistettava sellaisten globaalien 
julkisten hyödykkeiden saamiseen ja 
parantamiseen, jotka ovat tärkeitä 
suurelle osalle ihmisistä ja joita voidaan 
saavuttaa vain kollektiivisen ja 
monenvälisen toiminnan avulla ja joita 
yksittäiset valtiot ja tekijät tuskin voivat 
turvata; 

Or. de

Tarkistus 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 h. huomauttaa, että EU on lupautunut 
Kööpenhaminan sitoumuksissa antamaan 
"uusia ja ylimääräisiä" varoja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
helpottamiseksi ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi kehitysmaissa 
ja että Euroopan unioni eli jäsenvaltiot ja 
komissio antavat yhteensä 7,2 miljardia 
euroa nopeasti saatavana rahoituksena 
kaudella 2010–2012; korostaa, että 
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annettavat varat ovat tosiasiallisesti 
"uusia ja ylimääräisiä", mikä merkitsee, 
että ne annetaan olemassa olevien 
kehitysapua koskevien sitoumusten (ja 
YK:n sopimuksen, jonka mukaan 
0,7 prosenttia teollisuusmaiden BKTL:sta 
olisi annettava kehitysapuun) lisäksi, ja 
ehdottaa näin ollen, että näitä varoja 
varten perustetaan erillinen budjettikohta; 
painottaa lisäksi, että myös tulevien 
menolupausten, joilla pyritään auttamaan 
kehitysmaita torjumaan ilmastonmuutosta 
tai sopeutumaan sen vaikutuksiin, on 
oltava ylimääräisiä, ja näiden kahden 
politiikan välillä on säilytettävä riittävä 
johdonmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 i. huomauttaa, että suurimman osan 
tulevasta maailmanlaajuisten 
hiilipäästöjen kasvusta ennakoidaan 
olevan peräisin kehitysmaista; painottaa, 
että EU:n kehitysavun keskeisenä 
painopisteenä pitäisi olla sen 
varmistaminen, että jokaisella on 
mahdollisuus puhtaaseen energiaan;

Or. en

Tarkistus 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
82 j kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

82 j. vaatii otsakkeen 4 enimmäismäärän 
merkittävää lisäämistä etenkin 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen osalta, 
sillä vaikka köyhyyden vähentämisessä on 
edistytty jonkin verran seitsemän viime 
vuoden aikana, paljon enemmän on 
tehtävä; tuo samoin esiin, että osa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
varoista on suunnattu uudelleen uusiin 
toimintoihin, jotka eivät liity julkiseen 
kehitysapuun;

Or. en

Tarkistus 851
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
83 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n 
talousarvioon ei saa johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on 
taattava;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 852
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
83 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n 
talousarvioon ei saa johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on 
taattava;

83. kyseenalaistaa tarpeen sisällyttää
Euroopan kehitysrahasto (EKR) 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
83 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
ei saa johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on 
taattava;

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
on tehtävä niin, että EU:n talousarviota 
kasvatetaan kokonaisuudessaan määrällä, 
joka EKR:n rahoittamiseen oli alun perin 
kaavailtu;

Or. en

Tarkistus 854
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
83 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
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talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
ei saa johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on taattava;

talousarvioon, koska se lisäisi 
johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä; 
tähdentää kuitenkin, että EKR:n 
sisällyttäminen EU:n talousarvioon ei saa 
johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on taattava;

Or. fi

Tarkistus 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
83 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
ei saa johtaa siihen, että
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on taattava;

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
ei saa johtaa siihen, että tähänastisia 
kehitysyhteistyömäärärahoja, jotka eivät 
ole lähtöisin EKR:stä, leikataan yleisesti, 
ja että ennustettavuus on taattava;

Or. de

Tarkistus 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
83 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
ei saa johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus on taattava;

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
talousarvioon; tähdentää kuitenkin, että 
EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon 
ei saa johtaa siihen, että 
kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan 
yleisesti, ja että ennustettavuus ja tukea 
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saavien maiden kuuleminen on taattava;

Or. en

Tarkistus 857
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
83 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83 a. korostaa, että EKR:n pitäisi 
keskittyä lisäämään politiikan 
johdonmukaisuutta, edistämään parhaita 
käytäntöjä ja tehostamaan avunantajien 
välistä koordinointia jäsenvaltioiden 
kehitysapuohjelmissa ja myös laajemmin 
kansainvälisesti todellisen lisäarvon 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 858
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
83 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83 b. huomauttaa, että mahdolliset tulevat 
ehdotettavat EKR:n määrärahojen 
lisäykset eivät saisi olla automaattisia, 
vaan niistä olisi tehtävä riippumaton 
menojen vaikutusten arviointi;

Or. en

Tarkistus 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute
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Päätöslauselmaesitys
83 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83 c. muistuttaa Pariisin julistuksen 
välttämättömästä täytäntöönpanosta 
kehitysyhteistyön rahoituksen tehokkuutta 
silmällä pitäen ja odottaa laajaa 
avoimuutta kehityspoliittisen alueen 
maksujen yhteydessä; ehdottaa, että 
kyseiset maksut julkaistaan ja että 
luodaan riippumaton tarkastus- ja 
arviointijärjestelmä paitsi 
kumppanimaissa myös erityisesti 
Euroopan unionissa;

Or. de

Tarkistus 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
83 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

83 d. huomauttaa, että suurin osa 
maailman köyhimmistä ihmisistä asuu 
nousevan talouden maissa; vaatii 
kuitenkin ottamaan näissä maissa 
vähitellen käyttöön kehitysavulle 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, esimerkiksi 
osarahoitusta, jotta näiden maiden 
hallituksia kannustetaan sitoutumaan 
paremmin köyhyyden vähentämiseen 
omien rajojensa sisäpuolella;

Or. en


