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Tarkistus 201
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa tarkistamaan kunnolla 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
menoja, jotta voidaan määrittää unionin 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiselle 
ratkaisevan tärkeät menot sekä samalla 
myös vähemmän tärkeät menot ja jotta 
menoista voidaan kohdentaa 30 prosenttia 
uudelleen siten, että niiden alojen menoja, 
joita ei pidetä enää merkittävinä, 
siirretään ensisijaisen tärkeinä pidetyille 
aloille, jolloin varoja vapautuu muita 
aloja varten;

Or. en

Tarkistus 202
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. korostaa, että jos EU:n menojen 
priorisointi liitetään varojen tehokkaaseen 
ja tuloksekkaaseen käyttöön ja 
synergiamahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, voidaan saavuttaa jopa 
viiden prosentin säästöt EU:n 
talousarvion kaikilla aloilla 
heikentämättä yhteisön politiikan tehoa 
tai laatua; kannattaa menoleikkauksia, 
ellei EU:n osoiteta tuottavan suurinta 
lisäarvoa; korostaa, että leikkauksilla 
säästyneet varat pitäisi ohjata uudelleen 
aloille, joilla EU:n tuottama lisäarvo on 
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suurin ja joilla tarvitaan lisää rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. panee merkille EU:n 
sukupuolitietoista budjetointia koskevan 
toteutettavuustutkimuksen, jossa 
todetaan, että monivuotisen 
rahoituskehyksen suunnitteluvaiheessa ja 
tämän jälkeen talousarvioiden 
täytäntöönpanossa ja seurannassa on 
otettava käyttöön sukupuolitietoisia 
budjetointimenetelmiä, ja korostetaan, 
että sukupuolitietoinen budjetointi 
tehostaa EU:n menoja; kehottaa 
Euroopan komissiota varmistamaan, että 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
koskevassa ehdotuksessa otetaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
tulojen että menojen osalta, sekä 
ehdottamaan menettelyä 
sukupuolitietoisten 
budjetointimenetelmien käyttöön 
ottamiseksi vuoden 2013 jälkeisten 
ohjelmien ja toimenpiteiden 
suunnittelussa ja hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 d. muistuttaa Euroopan parlamentin 
katsovan itsepintaisesti, että EU:n 
kaikkien politiikkojen rahoitus on 
pidettävä EU:n talousarviossa; korostaa 
siksi, että kaikki EU:n talousarvion 
kanssa rinnakkain käytettävät 
rahoituskeinot, kuten EKR ja 
kehitysmaissa nopeasti käynnistettävät 
ilmastonmuutoksen torjuntatoimet, joista 
tammikuussa 2010 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto päätti, on otettava 
uudelleen osaksi EU:n talousarviota 
yhteisön varojen mahdollisimman suuren 
vipuvaikutuksen aikaan saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 205
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
17 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 e. korostaa, ettei Euroopan unionissa 
ole yhtenäistetty riittävästi 
tilastointivälineitä; pitää tarpeellisena 
lisätä kansallisten tilastointijärjestelmien 
yhtenäistämistä varsinkin Eurostatin 
kautta;

Or. fr

Tarkistus 206
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
17 f kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 f. muistuttaa, että rahoituskriisi, 
arabimaailman viimeaikaiset tapahtumat 
sekä Japanin maanjäristys ja 
ydinvoimalaonnettomuus ovat osoittaneet 
selvästi, että EU:n täytyy voida reagoida 
ennalta arvaamattomiin tapahtumiin; 
jotta EU voisi tehdä näin, sen 
talousarvion joustavuutta on lisättävä;

Or. en

Tarkistus 207
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sijoituksien lisääminen talousarvion 
avulla

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää 
pääomaa, jotta mahdollistetaan 
Eurooppa 2020 -strategian poliittisten 
tavoitteiden edellyttämät merkittävät 
sijoitukset; painottaa erityisesti EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta siten, että asetetaan käyttöön, 

Poistetaan.
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yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja 
yksityisiä rahoitusvaroja ja kohdistetaan 
ne unionin etua edistäviin 
infrastruktuurihankkeisiin ja 
laajamittaisiin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää pääomaa, 
jotta mahdollistetaan Eurooppa 2020 
-strategian poliittisten tavoitteiden 
edellyttämät merkittävät sijoitukset; 
painottaa erityisesti EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, 
että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja 
hyödynnetään julkisia ja yksityisiä 
rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne unionin 
etua edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ja 
laajamittaisiin hankkeisiin;

18. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
hankkia lisää pääomaa, jotta 
mahdollistetaan Eurooppa 2020 -strategian 
poliittisten tavoitteiden edellyttämät 
merkittävät sijoitukset; painottaa erityisesti 
EU:n rahoituksen vaikutuksen 
maksimoinnin tarvetta siten, että asetetaan 
käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään 
julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja ja 
kohdistetaan ne unionin etua edistäviin 
infrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin 
hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää 
pääomaa, jotta mahdollistetaan 

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia saattaa 
osoittautua tarpeelliseksi hankkia lisää 
pääomaa, jotta mahdollistetaan 
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Eurooppa 2020 -strategian poliittisten 
tavoitteiden edellyttämät merkittävät 
sijoitukset; painottaa erityisesti EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta siten, että asetetaan käyttöön, 
yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja 
yksityisiä rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne 
unionin etua edistäviin 
infrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin 
hankkeisiin;

Eurooppa 2020 -strategian poliittisten 
tavoitteiden edellyttämät merkittävät 
sijoitukset; painottaa erityisesti EU:n 
rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin 
tarvetta siten, että asetetaan käyttöön, 
yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja
yksityisiä rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne 
unionin etua edistäviin 
infrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin 
hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää pääomaa, 
jotta mahdollistetaan Eurooppa 2020 
-strategian poliittisten tavoitteiden 
edellyttämät merkittävät sijoitukset; 
painottaa erityisesti EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, 
että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja 
hyödynnetään julkisia ja yksityisiä 
rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne unionin 
etua edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ja 
laajamittaisiin hankkeisiin;

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää pääomaa, 
jotta mahdollistetaan Eurooppa 2020 
-strategian poliittisten tavoitteiden 
edellyttämät merkittävät sijoitukset; 
painottaa erityisesti EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, 
että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja 
hyödynnetään julkisia ja yksityisiä 
rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne unionin 
etua edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ja 
laajamittaisiin hankkeisiin ilman, että tässä 
yhteydessä vääristettäisiin kilpailua 
pysyvästi, esimerkiksi taloudellisten 
riskien kattamisen kautta;

Or. de

Tarkistus 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää pääomaa, 
jotta mahdollistetaan Eurooppa 2020 
-strategian poliittisten tavoitteiden 
edellyttämät merkittävät sijoitukset; 
painottaa erityisesti EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, 
että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja 
hyödynnetään julkisia ja yksityisiä 
rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne unionin 
etua edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ja 
laajamittaisiin hankkeisiin;

18. katsoo, että raskaiden taakkojen 
kuormittaessa julkisia talouksia on 
ratkaisevan tärkeää hankkia lisää pääomaa, 
jotta mahdollistetaan Eurooppa 2020 
-strategian poliittisten tavoitteiden 
edellyttämät merkittävät sijoitukset; 
painottaa erityisesti EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, 
että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja 
hyödynnetään julkisia ja yksityisiä 
rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne unionin 
etua edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ja 
laajamittaisiin hankkeisiin vaarantamatta 
kilpailua;

Or. en

Tarkistus 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
menetelmää ja välinettä, jotka 
mahdollistaisivat sen, että EU:n 
talousarvion kehystä voitaisiin käyttää eri 
lähteistä tulevan rahoituksen 
koordinointiin EU:n ensisijaisilla 
politiikanaloilla;

Or. en

Tarkistus 214
Bas Eickhout
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Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. muistuttaa, että tietyt investoinnit, 
kuten energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöön tehtävät investoinnit, 
ovat luonnostaan kustannustehokkaita ja 
vapauttavat siten varoja muihin 
tavoitteisiin EU:ssa ja jäsenvaltioissa; 
vaatii, että nämä luonnostaan 
kustannustehokkaat investoinnit 
asetetaan etusijalle;

Or. en

Tarkistus 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille
institutionalisoituneiden julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
kehityksen 1990-luvulta alkaen – muun 
muassa kuljetusalalla, julkisten 
rakennuksien ja laitteistojen alalla ja 
ympäristöalalla – julkisten viranomaisten 
ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön 
muotoina, joiden tavoitteena on parantaa 
infrastruktuurien ja strategisten julkisten 
palvelujen tarjontaa; on kuitenkin 
huolestunut ehdollisiin velkoihin liittyvästä 
ongelmasta ja taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista;

19. on huolestunut 
institutionalisoituneiden julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
kehityksestä 1990-luvulta alkaen – muun 
muassa kuljetusalalla, julkisten 
rakennuksien ja laitteistojen alalla ja 
ympäristöalalla – julkisten viranomaisten 
ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön 
muotoina, joiden tavoitteena on parantaa 
infrastruktuurien ja strategisten julkisten 
palvelujen tarjontaa; on kuitenkin erityisen 
huolestunut ehdollisiin velkoihin liittyvästä 
ongelmasta ja taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksista;

Or. en



AM\864450FI.doc 11/130 PE462.729v03-00

FI

Tarkistus 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
on kuitenkin huolestunut ehdollisiin 
velkoihin liittyvästä ongelmasta ja 
taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista;

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
vaikka menneisyydessä onkin saatu 
kielteisiä kokemuksia, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet ovat 
perustavanlaatuisen tärkeitä
eurooppalaisen infrastruktuurin 
rakentamiselle ja talouden elvyttämiselle;

Or. it

Tarkistus 217
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
on kuitenkin huolestunut ehdollisiin 

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin 
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velkoihin liittyvästä ongelmasta ja 
taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista;

kumppanuudet voivat tuottaa hyötyä 
kompensoimalla julkisen rahoituksen 
supistumista; on kuitenkin huolestunut 
ehdollisiin velkoihin liittyvästä ongelmasta 
ja taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista;

Or. fr

Tarkistus 218
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
on kuitenkin huolestunut ehdollisiin 
velkoihin liittyvästä ongelmasta ja 
taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista;

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
on kuitenkin huolestunut joistakin 
nykyisistä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien aiheuttamista 
ongelmista;

Or. en

Tarkistus 219
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
on kuitenkin huolestunut ehdollisiin 
velkoihin liittyvästä ongelmasta ja 
taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista;

19. panee merkille institutionalisoituneiden 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehityksen 1990-luvulta 
alkaen – muun muassa kuljetusalalla, 
julkisten rakennuksien ja laitteistojen alalla 
ja ympäristöalalla – julkisten 
viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden 
tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; 
on kuitenkin huolestunut ehdollisiin 
velkoihin liittyvästä ongelmasta ja 
taloudellisista ja sosiaalisista 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista; kehottaa siksi 
luopumaan tällaisesta yhteistyöstä, koska 
laskun maksavat lopulta aina 
veronmaksajat;

Or. en

Tarkistus 220
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 

20. panee merkille aikaisemmat
kokemukset, joita on saatu innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käytöstä – kuten 
välineet, joissa yhdistyvät avustukset ja 
lainat, sekä riskinjakomekanismit, joita 
ovat esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi;
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katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon 
ja täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, 
jotta varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 221
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän, 
nimittäin euro-obligaatioihin ja 
joukkovelkakirjalainoihin perustuvan 
järjestelmän, laajentamiseksi julkisten ja 
yksityisten sijoitustarpeiden täsmällisen 
arvioinnin perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
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varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä;

Or. en

Tarkistus 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi tutkittava 
innovatiivisia rahoitusjärjestelmiä 
tarkkaan julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias 
ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella, ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että niiden kansallinen 
oikeuskehys sallii näiden ja muiden 
vastaavien järjestelmien käyttöönoton; 
kehottaa näin ollen vahvistamaan 
merkittävästi näiden välineiden 
lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella, ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että niiden kansallinen 
oikeuskehys sallii näiden järjestelmien 
käyttöönoton; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, EU:n varojen 
asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä 
– kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä 
riskinjakomekanismit, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille tarkoitettu 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja 
koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, 
Jessica, Jaspers ja Jasmine) – erityisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; 
katsoo, että unionin olisi toteutettava 
toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän 
laajentamiseksi julkisten ja yksityisten 
sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin 
perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden 
välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta 
varmistetaan se, että ne on suunniteltu 
siten, että vältetään harhaanjohtavat 
olettamukset, kuten subprime-kriisin 
aiheuttaneiden luottoluokitusten 
parantamismallien taustalla vaikuttaneet 
olettamukset, sekä niiden tehokkuus 
investointien lisäämisen, kestävyyden, 
EU:n varojen asianmukaisen käytön sekä 
tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa tässä yhteydessä 
testaamaan tulevan mahdollisen 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hankkeen mallitulosten ja -olettamusten 
vakautta ja uskottavuutta äärimmäisten
mutta todennäköisten 
markkinaolosuhteiden heijastamiseksi;

Or. en

Tarkistus 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

21. tunnustaa, että sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 228
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota ei pidä koskaan käyttää 
siihen, että houkutellaan ja asetetaan 
saataville yksityisiä varoja EU:n etua 
edistäviä hankkeita, varsinkaan sellaisia 
hankkeita varten, joita ei pidetä 
kaupallisesti toteuttamiskelpoisina;

Or. en

Tarkistus 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina mutta jotka tuottavat 
helposti määritettävää eurooppalaista 
lisäarvoa;

Or. en
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Tarkistus 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

21. panee merkille, että EU:n 
suurhankkeisiin on historiallisen vaikeaa 
löytää yksityisiä sijoittajia; tunnustaa, että 
yksityiset sijoittajat ovat rahoituskriisin 
vuoksi entistäkin haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä lyhyellä aikavälillä 
kaupallisesti toteuttamiskelpoisina;

Or. en

Tarkistus 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
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varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

varten, jotka ovat taloudellisesti 
elinkelpoisia mutta joita ei pidetä 
kaupallisesti toteuttamiskelpoisina; 
huomauttaa, että riskien sosialisoinnin 
vastapainona pitäisi taata julkinen 
omistus ja demokraattinen 
vastuuvelvollisuus kaikissa hankkeissa, 
joita rahoitetaan Eurooppa 2020 
-joukkovelkakirjalainoin, ja että tätä 
varten pitäisi vahvistaa menettelyt; 
huomauttaa samasta näkökulmasta, että 
riskien sosialisointiin liittyvät odotetut ja 
potentiaaliset kustannukset pitäisi 
arvioida ja esittää yksiselitteisesti, 
erityisesti siltä osin kuin EU:n ja EIP:n 
riskinoton kompensoimiseksi maksettava 
preemio ei riitä kompensoimaan sitä 
täysin ja on siten verrattavissa 
veronmaksajien tukeen;

Or. en

Tarkistus 232
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat 
rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on 
toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja 
investointihankkeita tuettaisiin niiden 
edellyttämällä tavalla; korostaa, että EU:n 
talousarviota on tuettava, jotta 
houkutellaan ja asetetaan saataville 
yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä 
lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
hankkeita ja erityisesti sellaisia hankkeita 
varten, joita ei pidetä kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisina;

Or. fr
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Tarkistus 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 
jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja 
EIP:n yhteisistä välineistä saatujen 
kokemuksien perusteella ja sisällyttämään 
ehdotukseen hankkeiden tukikelpoisuutta 
ja valintaa koskevia selkeitä ja avoimia 
kriteerejä;

22. vastustaa Europe 2020 Project Bond 
Initiative -hanketta Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa toteutettuna 
riskinjakomekanismina;

Or. en

Tarkistus 234
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa toteutettuna 
riskinjakomekanismina, jolla tuetaan 
rajoitetusti EU:n varoilla arvopapereita 
liikkeelle laskevia yrityksiä, jotta ne voivat 
rahoittaa laajamittaisia hankkeita ja 
infrastruktuurihankkeita; kehottaa 

22. panee merkille Europe 2020 Project 
Bond Initiative -hankkeen Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa toteutettuna 
riskinjakomekanismina, jolla tuetaan 
rajoitetusti EU:n varoilla arvopapereita 
liikkeelle laskevia yrityksiä, jotta ne voivat 
rahoittaa laajamittaisia hankkeita ja 
infrastruktuurihankkeita;
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komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja 
EIP:n yhteisistä välineistä saatujen 
kokemuksien perusteella ja sisällyttämään 
ehdotukseen hankkeiden tukikelpoisuutta 
ja valintaa koskevia selkeitä ja avoimia 
kriteerejä;

Or. en

Tarkistus 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 
jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä; 

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 
jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä; 
korostaa, miten tärkeää on, että 
joukkovelkakirjalainoilla voidaan 
houkutella investointeja 
naapuruuspolitiikassa ja Välimeren 
unionissa, kun otetaan huomioon, 
millaista vastavuoroista lisäarvoa 
voitaisiin saada suurista 
infrastruktuurihankkeista, joihin sisältyy 
energiantuotantoa ja -siirtoa, 
liikenneverkostojen laajentamista jne.;

Or. el
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Tarkistus 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 
jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä;

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla lisätään EU:n varoja ja houkutellaan 
lisää yksityisiä sijoittajia osallistumaan 
EU:n ensisijaisen tärkeisiin hankkeisiin; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä;
toteaa kuitenkin, että EU:n 
joukkovelkakirjalainojen käytöllä on 
rajallinen vaikutus, joka kohdistuu 
taloudellisesti elinkelpoisiin ja 
houkutteleviin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti ja rajoitetuin 
vastuin EU:n varoilla arvopapereita 
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jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä;

liikkeelle laskevia yrityksiä, jotta ne voivat 
rahoittaa EU:lle tärkeitä laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä 
pyrittäessä sovittuihin päätavoitteisiin, 
jotka koskevat erityisesti vuoden 2050 
ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavaa 
infrastruktuuria;

Or. en

Tarkistus 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 
jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja 
EIP:n yhteisistä välineistä saatujen 
kokemuksien perusteella ja sisällyttämään 
ehdotukseen hankkeiden tukikelpoisuutta 
ja valintaa koskevia selkeitä ja avoimia 
kriteerejä;

22. pitää näin ollen myönteisenä 
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin (EIP) 
kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, 
jolla tuetaan rajoitetusti EU:n varoilla 
arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, 
jotta ne voivat rahoittaa laajamittaisia 
hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
kokonaisvaltaisesti EU:n 
joukkovelkakirjalainat EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä;

Or. de
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Tarkistus 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää näin ollen myönteisenä
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hanketta Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa toteutettuna 
riskinjakomekanismina, jolla tuetaan 
rajoitetusti EU:n varoilla arvopapereita 
liikkeelle laskevia yrityksiä, jotta ne voivat 
rahoittaa laajamittaisia hankkeita ja 
infrastruktuurihankkeita; kehottaa 
komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä;

22. panee kiinnostuneena merkille
Europe 2020 Project Bond Initiative 
-hankkeen Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa toteutettuna 
riskinjakomekanismina, jolla tuetaan 
rajoitetusti EU:n varoilla arvopapereita 
liikkeelle laskevia yrityksiä, jotta ne voivat 
rahoittaa laajamittaisia hankkeita ja 
infrastruktuurihankkeita; kehottaa 
komissiota laatimaan EU:n 
joukkovelkakirjalainoja koskevan 
varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja EIP:n 
yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien 
perusteella ja sisällyttämään ehdotukseen 
hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa 
koskevia selkeitä ja avoimia kriteerejä; 
katsoo, että tässä yhteydessä on 
analysoitava myös tällaisten välineiden 
käytöstä tähän mennessä saatuja 
kokemuksia ja niissä esiintyneitä 
ongelmia ja ilmoitettava näistä 
parlamentille;

Or. de

Tarkistus 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden takaamiseksi 
käyttöön otetuista menettelyistä pitäisi 
säätää nimenomaisesti tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä 
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vahvistettavassa hankkeiden 
tukikelpoisuutta koskevassa kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 241
Reimer Böge, László Surján PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. toistaa tarpeen taata EU:n 
talousarvioon vaikuttavien innovatiivisten 
rahoitusvälineiden ja mekanismien 
äärimmäinen avoimuus ja 
demokraattinen valvonta; kehottaa 
komissiota takaamaan, että budjettivallan 
käyttäjää kuullaan etukäteen ja että 
näiden välineiden käytöstä eri puolilla 
unionia tiedotetaan jatkuvasti, jolloin 
parlamentti voi varmistaa, että sen 
poliittiset päätavoitteet täyttyvät;

Or. en

Tarkistus 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
ja ehdottamaan lisätoimenpiteitä, joilla 
tehostetaan EU:n varojen käyttöä 
vauhdittavana tekijänä, jolla 
houkutellaan EIP:ltä, EBRD:ltä, muilta 
kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja 
yksityiseltä sektorilta lisärahoitusta EU:n 
politiikkojen rahoittamiseen; tällaisia 
välineitä voivat olla muun muassa 
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takuujärjestelmät, ennakkorahoitus, 
kansallinen ja valtiota alempien tasojen 
osarahoitustuki jne.; näkyvyyttä pitäisi 
lisätä, ja tällaisiin välineisiin kohdistuvaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
valvontaa pitäisi vahvistaa;

Or. en

Tarkistus 243
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
22 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 d. kehottaa EIP:tä varmistamaan, että 
se tiedottaa Euroopan parlamentille 
kattavasti ja avoimesti varojensa hoidosta, 
soveltamistaan maksuista ja 
saavuttamistaan tuloksista, koska EIP:n 
rahoitukseen sisältyy EU:n talousarvion 
varoja; raportointi voisi olla osa EIP:n ja 
Euroopan parlamentin jäsennellympää 
yhteistyötä ja viestintää;

Or. en

Tarkistus 244
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
22 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 e. vaatii, että EU:n talousarviota 
toteutettaessa riittävän rahoituksen 
saamiseksi Eurooppa 2020 -tavoitteille 
EIP:ltä ja muilta monenvälisiltä ja 
kahdenvälisiltä rahoituslaitoksilta on 
sovellettava samoja sääntöjä ja 
noudatettava EU:n politiikkaa ja 
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sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 245
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun 
parantamista koskevien periaatteiden olisi 
ohjattava EU:n talousarvion optimaalista 
käyttöä sekä ohjelmien ja toimien 
suunnittelua ja hallintaa vuoden 2013 
jälkeen;

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun 
parantamista sekä EU:n varojen 
asianmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien tarkistusten parantamista 
koskevien periaatteiden olisi ohjattava 
EU:n talousarvion optimaalista käyttöä 
sekä ohjelmien ja toimien suunnittelua ja 
hallintaa vuoden 2013 jälkeen;

Or. en

Tarkistus 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun 
parantamista koskevien periaatteiden olisi 
ohjattava EU:n talousarvion optimaalista 
käyttöä sekä ohjelmien ja toimien 
suunnittelua ja hallintaa vuoden 2013 
jälkeen;

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun 
parantamista koskevien periaatteiden olisi 
ohjattava EU:n talousarvion optimaalista 
käyttöä sekä ohjelmien ja toimien 
suunnittelua ja hallintaa vuoden 2013 
jälkeen; katsoo, että näiden ohjaavien 
periaatteiden on oltava tuloslähtöisiä ja 
niillä on pyrittävä saavuttamaan hyviä 
tuloksia käytännössä;

Or. en
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Tarkistus 247
James Elles

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun 
parantamista koskevien periaatteiden olisi 
ohjattava EU:n talousarvion optimaalista 
käyttöä sekä ohjelmien ja toimien 
suunnittelua ja hallintaa vuoden 2013 
jälkeen;

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun 
parantamista koskevien periaatteiden olisi 
ohjattava EU:n talousarvion optimaalista 
käyttöä sekä ohjelmien ja toimien 
suunnittelua ja hallintaa vuoden 2013 
jälkeen; pyytää, että epämuodolliset 
seurantaryhmät, joita Euroopan 
parlamentti on perustanut tutkimaan 
lähemmin erityisten ohjelmien 
täytäntöönpanoa, asetettaisiin 
kunnolliselle, pysyvälle pohjalle, jotta ne 
voisivat edistää laadukkaan varainkäytön 
tavoitteen saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi tehostaa EU:n menoja; pyytää 
Euroopan komissiota varmistamaan, että 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
koskevassa ehdotuksessa otetaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
tulojen että menojen osalta, sekä 
ehdottamaan menettelyä 
sukupuolitietoisten 
budjetointimenetelmien käyttöön 
ottamiseksi vuoden 2013 jälkeisten 
ohjelmien ja toimenpiteiden 
suunnittelussa ja hallinnassa;
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Or. en

Tarkistus 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa lisäksi, että menoja koskevia 
ohjelmia suunniteltaessa olisi kiinnitettävä 
äärimmäistä huomiota tavoitteiden 
selkeyteen sekä välineiden ja toimien 
johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen, 
tukikelpoisuutta ja täytäntöönpanoa 
koskevien sääntöjen yhteensovittamiseen ja 
yksinkertaistamiseen, avoimuuteen ja 
yhteisesti sovittuun vastuuvelvollisuuteen;

24. korostaa lisäksi, että menoja koskevia 
ohjelmia suunniteltaessa olisi kiinnitettävä 
äärimmäistä huomiota tavoitteiden 
selkeyteen sekä välineiden ja toimien 
täydelliseen yhteisön säännöstön 
mukaisuuteen ja täydentävyyteen, 
tukikelpoisuutta ja täytäntöönpanoa 
koskevien sääntöjen yhteensovittamiseen ja 
yksinkertaistamiseen, avoimuuteen ja 
yhteisesti sovittuun vastuuvelvollisuuteen;

Or. en

Tarkistus 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa lisäksi, että menoja koskevia 
ohjelmia suunniteltaessa olisi kiinnitettävä 
äärimmäistä huomiota tavoitteiden 
selkeyteen sekä välineiden ja toimien 
johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen, 
tukikelpoisuutta ja täytäntöönpanoa 
koskevien sääntöjen yhteensovittamiseen ja 
yksinkertaistamiseen, avoimuuteen ja 
yhteisesti sovittuun vastuuvelvollisuuteen;

24. korostaa lisäksi, että menoja koskevia 
ohjelmia suunniteltaessa olisi kiinnitettävä 
äärimmäistä huomiota tavoitteiden 
selkeyteen sekä välineiden ja toimien 
johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen, 
tukikelpoisuutta ja täytäntöönpanoa 
koskevien sääntöjen yhteensovittamiseen ja 
yksinkertaistamiseen, avoimuuteen ja 
yhteisesti sovittuun vastuuvelvollisuuteen; 
korostaa sukupuolitietoisen budjetoinnin 
merkitystä hyvän hallinnon keinona lisätä 
tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta;
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Or. en

Tarkistus 251
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa erityisesti, että sääntöjen ja 
menettelyjen yksinkertaistamisen on oltava 
keskeinen monialainen painopiste, ja on 
vakuuttunut siitä, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen olisi tältä osin oltava 
ratkaisevassa asemassa;

25. korostaa erityisesti, että sääntöjen ja 
menettelyjen yksinkertaistamisen on oltava 
keskeinen monialainen painopiste, ja on 
vakuuttunut siitä, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen olisi tältä osin oltava 
ratkaisevassa asemassa; huomauttaa, ettei 
varainhoitoasetusten aiemmilla 
tarkistuksilla ole suinkaan 
yksinkertaistettu sisäistä valvontaa vaan 
lisätty sen alttiutta vaikutuksille;

Or. en

Tarkistus 252
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää erittäin tärkeänä 
hallintokustannusten, sisäisen 
byrokratian ja ulkoisen toiminnan 
aiheuttamien rasitteiden vähentämistä 
siten, että menettelyjä yksinkertaistetaan 
ja erilaisia kustannuksia leikataan 
samalla, kun määrärahojen 
myöntämiseen ja käyttöön liittyvää 
avoimuutta lisätään;

Or. pt
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Tarkistus 253
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota toimittamaan 
EU:n kunkin ehdotuksen mukana 
vaikutustenarvioinnin, josta ilmenee, mitä 
lisäarvoa ehdotus tuottaa verrattuna 
nykyiseen (vallitsevaan) tilanteeseen ja 
muihin välineisiin;

Or. nl

Tarkistus 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti yksinkertaistamisen edistymistä 
komissiossa ja jäsenvaltioissa; vaatii 
jäsenvaltioita kantamaan enemmän 
vastuuta yhteisestä hallinnoinnista, mutta 
katsoo, että niiden hallinnollista taakkaa 
on pienennettävä yksinkertaistamalla 
merkittävästi hallinta- ja 
valvontamenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 255
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
moitteettomasta käytöstä ja hallinnasta;

Or. en

Tarkistus 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta; panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jatkuvan 
huolen EU:n tiettyjen menojen 
avoimuudesta ja niihin liittyvästä 
selvitysvelvollisuudesta;

Or. en

Tarkistus 257
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
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jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta; tilintarkastustuomioistuimelle 
pitäisi antaa lisää valtaa tehdä 
tehokkuustarkastuksia, joissa 
määritettäisiin, onko eri meno-ohjelmat 
suunniteltu asianmukaisesti niiden 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 258
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta noudattamalla kahden vuoden 
sisällä Euroopan parlamentin vaatimusta 
kaikkien jäsenvaltioiden kansallisista 
hallintalausumista;

Or. nl

Tarkistus 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
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kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta ja pitämään kiinni aiemmassa 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
tekemästään sitoumuksesta antaa 
vuosittain kansallisia ilmoituksia EU:n 
varojen käytöstä asianmukaisella 
poliittisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 260
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
kantamaan vastuuta EU:n varojen 
hallinnasta;

26. painottaa, että unionin varainhoidon 
parantamista on tuettava seuraamalla 
tiiviisti edistymistä komissiossa ja 
jäsenvaltioissa; katsoo, että 
jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuuta 
EU:n varojen hallinnasta;

Or. en

Tarkistus 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pyytää tilintarkastustuomioistuinta 
tutkimaan paitsi EU:n menojen 
sääntöjenmukaisuutta myös niiden 
tehokkuutta; pyytää tehostamista 
koskevan tarpeen valossa komissiota 
perustamaan laajan työryhmän 
yksinkertaistamaan EU:n tukiin liittyviä 
sääntöjä;
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Or. en

Tarkistus 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. korostaa tarvetta puuttua 
maksamatta olevien määrien 
kasvusuuntaukseen; muistuttaa, että 
komission mukaan vuoden 2013 loppuun 
mennessä maksamatta olevat määrät ovat 
217 miljoonaa euroa; toteaa, että 
monivuotisia ohjelmia täytäntöön 
pantaessa maksamatta jää vääjäämättä 
tiettyjä määriä, mutta korostaa silti, että 
maksamatta olevien määrien olemassaolo 
itsessään edellyttää vastaavien maksujen 
suorittamista; ei siksi kannata neuvoston 
lähestymistapaa päättää maksujen 
määrästä etukäteen ottamatta huomioon 
tarkkaa arviota todellisista tarpeista; tekee 
siksi kaikkensa koko vuotuisessa 
budjettimenettelyssä seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
pienentääkseen 
maksusitoumusmäärärahojen ja 
maksumäärärahojen välistä eroa 
lisäämällä maksuja riittävästi;

Or. en

Tarkistus 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. katsoo, ettei yksikään EU:n toimielin 
pidä riittävän tärkeänä sitä, että 
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tilintarkastustuomioistuimelta saadaan 
tarkastuslausuma ilman varaumia, ja 
vaatii kumpaakin toimielintä tekemään 
enemmän varmistaakseen EU:n 
kansalaisten luottamuksen menoihin;

Or. en

Tarkistus 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa ja 
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi;

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja ja joihin 
osallistuvat sekä valtion mekanismit että 
kansalliset parlamentit; katsoo myös, että 
on parannettava hallintaa ja valvontaa –
mikä ei tarkoita valvonnan lisäämistä –
EU:n varojen käytön tehostamiseksi;

Or. el

Tarkistus 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
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menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa ja 
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi;

menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa, 
vähennettävä byrokratiaa ja parannettava 
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi; huomauttaa, että virheen 
riski voi kasvaa, jos noudatettavat säännöt 
ovat monimutkaiset ja epäselvät, mikä 
vähentää myös avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa ja 
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi;

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa, 
lisättävä avoimuutta ja parannettava
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi; tältä osin valvonnan ja sen 
kustannusten välillä on saavutettava 
tasapaino;

Or. en

Tarkistus 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa ja 
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi;

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin 
jäsenvaltion hallinta- ja 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja 
heikkouksia on arvioitava yksittäisillä 
politiikanaloilla, jotta parannetaan niiden 
menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa 
hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; katsoo 
myös, että on parannettava hallintaa ja 
valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön 
tehostamiseksi, myös niiden käyttöasteen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 268
Reimer Böge, László Surján PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa oikeusvarmuuden ja 
talousarvion jatkuvuuden merkitystä 
monivuotisten politiikkojen ja ohjelmien 
täytäntöönpanon onnistumiselle; katsoo 
siksi, etteivät säännöt saisi muuttua 
kesken ohjelmakauden ilman 
asianmukaisia perusteluja ja riittävää 
vaikutustenarviointia, sillä tämä voi 
nostaa siirtymäkustannuksia, hidastaa 
täytäntöönpanoa ja lisätä virheiden 
vaaraa;

Or. en

Tarkistus 269
Reimer Böge, László Surján PPE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. huomauttaa erityisesti, että EU:n 
koheesiopolitiikan alalla on taattava tietty 
ohjelmakausien välinen jatkuvuus siltä 
osin kuin kyse on kansallisten hallinta- ja 
valvontajärjestelmien ja -viranomaisten 
perustamisesta, jotta vältetään 
tarpeettomat viiveet rakennerahasto-
ohjelmien täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 270
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että institutionaaliset 
valmiudet ovat yksi keskeisistä tekijöistä, 
joita unionin politiikkojen 
menestyksellinen kehittäminen, 
täytäntöönpano ja valvonta edellyttävät; 
katsoo näin ollen, että institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen 
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
saattaisi tukea rakenteellisia mukautuksia 
ja edistää EU:n varojen sujuvaa ja 
menestyksellistä käyttöä;

28. korostaa, että institutionaaliset 
valmiudet ovat yksi keskeisistä tekijöistä, 
joita unionin politiikkojen 
menestyksellinen kehittäminen, 
täytäntöönpano ja valvonta edellyttävät; 
katsoo näin ollen, että institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen 
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
sekä kaikkien sidosryhmien 
osallistaminen saattaisivat tukea 
rakenteellisia mukautuksia ja edistää EU:n 
varojen sujuvaa ja menestyksellistä 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että institutionaaliset 
valmiudet ovat yksi keskeisistä tekijöistä, 
joita unionin politiikkojen 
menestyksellinen kehittäminen, 
täytäntöönpano ja valvonta edellyttävät; 
katsoo näin ollen, että institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen 
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
saattaisi tukea rakenteellisia mukautuksia 
ja edistää EU:n varojen sujuvaa ja 
menestyksellistä käyttöä;

28. korostaa, että institutionaaliset 
valmiudet ovat yksi keskeisistä tekijöistä, 
joita unionin politiikkojen 
menestyksellinen kehittäminen, 
täytäntöönpano ja valvonta edellyttävät; 
katsoo näin ollen, että institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien ja 
valvontavalmiuksien vahvistaminen 
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
saattaisi tukea rakenteellisia mukautuksia 
ja edistää EU:n varojen sujuvaa ja 
menestyksellistä käyttöä;

Or. el

Tarkistus 272
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. pyytää poistamaan seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
nykyiset EU:n ja jäsenvaltioiden 
hallinnolliset päällekkäisyydet ja 
kaksinkertaiset rakenteet; pyytää tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan 
jäsenvaltioiden ja EU:n nykyisiä virastoja 
ja rakenteita, jotta tällaiset 
päällekkäisyydet voidaan määritellä ja 
tulokset voidaan ottaa huomioon 
seuraavaa kautta koskevissa vastaavissa 
ehdotuksissa;

Or. en
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Tarkistus 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Osa III: Poliittiset painopisteet
28 b. katsoo, ettei monivuotista 
rahoituskehystä pitäisi missään 
tapauksessa pitää pelkkänä EU:n 
menojen kehitystä rajoittavana työkaluna 
tai "taseena", joka ei juuri kykene 
mukautumaan ennalta arvaamattomiin ja 
muuttuviin poliittisiin ja taloudellisiin 
tilanteisiin, vaan pikemminkin yhtenä 
tärkeimmistä välineistä, joka tuo 
Euroopan unionin toimille näkyvyyttä 
heijastamalla sen poliittisia tavoitteita; 
korostaa, että tämä voidaan saavuttaa 
vain, jos monivuotinen rahoituskehys 
kohdistuu käytännössä sen poliittisiin 
painopisteisiin ja tarjoaa riittävää 
rahoitusta; katsoo, että EU:n 
talousarviossa pitäisi keskittyä 
"julkishyödykkeiden" rahoittamiseen ja 
puuttua rajat ylittäviin haasteisiin muun 
muassa koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja 
ympäristön aloilla; on vakuuttunut siitä, 
että nämä investoinnit voivat tuottaa 
lisäarvoa kansallisista talousarvioista 
rahoitettuihin koordinoimattomiin toimiin 
verrattuna, auttaa vakauttamaan EU:n 
taloutta ja vauhdittaa sen kestävää kasvua 
ajan mittaan;

Or. en

Tarkistus 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Lissabonin sopimuksen tuomia uusia 
toimivaltuuksia tukeva talousarvio

Or. en

Tarkistus 275
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo vahvistaa 
unionin politiikkoja ja antaa unionille 
merkittäviä uusia etuoikeuksia erityisesti 
ulkopolitiikan, urheilun, avaruuden, 
ilmastonmuutoksen, energian, matkailun 
ja kansalaisten suojelun alalla; painottaa, 
että tämä edellyttää riittäviä taloudellisia 
varoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 276
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla;
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Or. en

Tarkistus 277
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo vahvistaa unionin 
politiikkoja ja antaa unionille merkittäviä 
uusia etuoikeuksia erityisesti 
ulkopolitiikan, urheilun, avaruuden, 
ilmastonmuutoksen, energian, matkailun 
ja kansalaisten suojelun alalla; painottaa, 
että tämä edellyttää riittäviä taloudellisia 
varoja;

29. on tietoinen siitä, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo vahvistaa unionin 
politiikkoja ja antaa unionille merkittäviä 
uusia etuoikeuksia; painottaa, että tämä 
edellyttää luovuutta olemassa olevien 
taloudellisten varojen suhteen;

Or. en

Tarkistus 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti 
ilmastonmuutoksen, energian, nuorison, 
ulkopolitiikan, rikosoikeuden, 
kansalaisten suojelun, avaruuden, 
matkailun ja urheilun alalla; painottaa, että 
tämä edellyttää riittäviä taloudellisia 
varoja;

Or. en
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Tarkistus 279
Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
köyhyyden vähentämisen, urheilun, 
avaruuden, ilmastonmuutoksen, energian, 
matkailun ja kansalaisten suojelun alalla; 
painottaa, että tämä edellyttää riittäviä 
taloudellisia varoja;

Or. en

Tarkistus 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
nuorison, urheilun, avaruuden, 
ilmastonmuutoksen, energian, kansalaisten 
suojelun ja matkailun alalla; painottaa, että 
tämä edellyttää riittäviä ja selvästi 
määriteltyjä taloudellisia varoja;

Or. en

Tarkistus 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan,
kansalais- ja perusoikeuksien, urheilun, 
avaruuden, ilmastonmuutoksen, energian, 
matkailun ja kansalaisten suojelun alalla; 
jotta nämä etuoikeudet voidaan panna 
kunnolla täytäntöön, tarvitaan lisää 
taloudellisia varoja;

Or. en

Tarkistus 282
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo vahvistaa 
unionin politiikkoja ja antaa unionille
merkittäviä uusia etuoikeuksia erityisesti 
ulkopolitiikan, urheilun, avaruuden, 
ilmastonmuutoksen, energian, matkailun ja 
kansalaisten suojelun alalla; painottaa, että 
tämä edellyttää riittäviä taloudellisia 
varoja;

29. huomauttaa, että EU:lle annetaan 
Lissabonin sopimuksessa merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; korostaa kuitenkin, että 
kehitys ja taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on otettava huomioon;

Or. pt

Tarkistus 283
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
29 kohta



AM\864450FI.doc 49/130 PE462.729v03-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja toimielimiä ja antaa unionille 
merkittäviä uusia etuoikeuksia erityisesti 
ulkopolitiikan, urheilun, avaruuden, 
ilmastonmuutoksen, energian, matkailun ja 
kansalaisten suojelun alalla; painottaa, että 
tämä edellyttää riittäviä taloudellisia 
varoja, jotka ovat peräisin EU:n 
todellisista omista varoista; jos näiden 
alojen kansalliset menot koottaisiin 
EU:ssa yhteen, EU:n talousarvio 
saavuttaisi kriittisen koon voidakseen 
tarjota eurolle omaa tilaa talousarviosta 
sitä myöntävän poliittisen organisaation 
tasolla ja voidakseen vastata EU:n 
valtaviin investointitarpeisiin, jolloin 
jäsenvaltiot voisivat supistaa menojaan 
huomattavasti;

Or. en

Tarkistus 284
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja sekä 
vanhoilla että uusilla aloilla;

Or. pl
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Tarkistus 285
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja; 
korostaa, että komission pitäisi ottaa 
alueellinen ulottuvuus huomioon kaikessa 
EU:n politiikassa;

Or. en

Tarkistus 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja; 
korostaa, että komission pitäisi ottaa 
alueellinen ulottuvuus huomioon kaikessa 
EU:n politiikassa;

Or. en
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Tarkistus 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja 
ja antaa unionille merkittäviä uusia 
etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, 
urheilun, avaruuden, ilmastonmuutoksen, 
energian, matkailun ja kansalaisten 
suojelun alalla; painottaa, että tämä 
edellyttää riittäviä taloudellisia varoja; 
muistuttaa tässä yhteydessä SEUT:n 
311 artiklasta, jonka mukaan unionin on 
huolehdittava siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat;

Or. en

Tarkistus 288
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että nykyisiin ja tuleviin 
poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin 
vastaaminen edellyttää sitä, että monia 
aloja, kuten innovointia, tutkimusta ja 
kehitystä, strategisia investointeja 
Euroopan laajuisiin 
infrastruktuuriverkostoihin ja 
ulkopolitiikkaa, aletaan pitää 
tärkeämpinä;

Or. en
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Tarkistus 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. muistuttaa, että Lissabonin sopimus 
sisältää uusia horisontaalisia lausekkeita, 
joita sovelletaan kaikkiin EU:n 
politiikkoihin, ja että monivuotisen 
rahoituskehyksen on siksi edistettävä 
naisten ja miesten tasa-arvoa, taattava 
riittävä sosiaaliturva ja torjuttava 
sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää; 
korostaa, että näiden velvoitteiden pitäisi 
näkyä riittävinä taloudellisina varoina ja 
että ne pitäisi ottaa huomioon kaikissa 
EU:n talousarviosta rahoitettavissa 
toimissa ja politiikoissa;

Or. en

Tarkistus 290
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 291
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; 

30. katsoo, ettei Eurooppa 2020 -strategia 
kata unionin kaikkia politiikanaloja; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. pt

Tarkistus 292
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

30. katsoo, ettei Eurooppa 2020 -strategia 
ole unionin kaikki politiikanalat kattava 
strategia; painottaa, että muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;
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Or. pl

Tarkistus 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita 
tai jotka noudattavat eri logiikkaa, on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen pääasialliseksi 
poliittiseksi viitekehykseksi; katsoo 
samalla, ettei Eurooppa 2020 -strategia ole 
unionin kaikki politiikanalat kattava 
strategia; painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
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rahoituskehyksessä; rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 295
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei 
Eurooppa 2020 -strategia ole unionin 
kaikki politiikanalat kattava strategia; 
painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat ja 
erityisesti sosiaalipolitiikkaan, 
maatalouteen, kalastukseen, teollisuuteen, 
tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät 
politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. pt

Tarkistus 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 

31. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategialla on määrä puuttua paitsi 
talouskasvuun ja rahoituksen vakauteen 
lyhyellä aikavälillä myös pitkän aikavälin 
rakenteellisiin muutoksiin, jotka vievät 
kohti kestävämpää ja vain vähän 
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konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

hiilidioksidipäästöjä tuottavaa kasvua, 
joka perustuu resurssien tehokkaampaan 
käyttöön; korostaa kuitenkin, että 
Eurooppa 2020 -strategian nykyinen 
sisältö, kuten yleistavoitteet, 
lippulaivahankkeet, pullonkaulat ja 
indikaattorit, on hyvin yleisluonteinen; 
painottaa, että nämä aloitteet voidaan 
toteuttaa ainoastaan konkreettisten ja 
johdonmukaisten lainsäädäntöehdotusten 
avulla ja edellyttäen, että jäsenvaltiot 
sitoutuvat konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

Or. en

Tarkistus 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

31. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen, ja kehottaa komissiota 
esittämään yksityiskohtaisempia 
ehdotuksia; painottaa, että nämä aloitteet 
voidaan toteuttaa ainoastaan konkreettisten 
ja johdonmukaisten lainsäädäntöehdotusten 
avulla ja edellyttäen, että jäsenvaltiot 
sitoutuvat konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

Or. en

Tarkistus 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner



AM\864450FI.doc 57/130 PE462.729v03-00

FI

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa, sekä politiikoilla, 
jotka tuottavat todistetusti tulosta;

Or. en

Tarkistus 299
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa; katsoo sen olevan 
vain Lissabonin strategian toistoa ja 
epäonnistuvan sellaisena jälleen 
vääjäämättä;

Or. en
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Tarkistus 300
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

31. korostaa, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

Or. pl

Tarkistus 301
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa;

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 
-strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, 
pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
yleisluonteinen; painottaa, että nämä 
aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten 
lainsäädäntöehdotusten avulla ja 
edellyttäen, että jäsenvaltiot sitoutuvat 
konkreettisesti kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa ja alueet, joilla on 
lainsäädäntövaltaa, antavat 
sitoumuksensa;

Or. en
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Tarkistus 302
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. vahvistaa moninaisten 
eurooppalaisten aloitteiden merkitystä 
Eurooppa 2020 -strategian ensisijaisen 
päätavoitteen – 75 prosentin 
työllisyysasteen – toteuttamiseksi: tähän 
kuuluvat perus- ja jatkokoulutus 
elinikäistä oppimista koskevan kattavan 
strategian puitteissa, 
(uudelleen)integroitumista työelämään 
koskevat toimenpiteet, 
sukupuolisidonnaisen eriytymisen 
vähentämistä sekä työkyvyn ylläpitämistä 
koskevat toimenpiteet, ja huomauttaa 
painokkaasti, että näiden toimenpiteiden 
rahoittamiseen tarvitaan lisää 
budjettivaroja;

Or. de

Tarkistus 303
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
31 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 b. katsoo, että yhtenäismarkkinoiden 
uudelleen käynnistäminen on 
Eurooppa 2020 -strategian olennainen 
osa, jolla lisätään sen eri lippulaiva-
aloitteiden välistä synergiaa;

Or. en



PE462.729v03-00 60/130 AM\864450FI.doc

FI

Tarkistus 304
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, 
jos sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
huomioon seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita laatimaan uskottavan 
rahoituskehyksen, jolla pyritään erityisesti 
varmistamaan strategian lippulaiva-
aloitteiden asianmukainen rahoitus; 
toteaa tältä osin, että tehtävät, varat ja 
vastuut on määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 
komissiota selkeyttämään lippulaiva-
aloitteiden talousarvioon liittyvää 
ulottuvuutta, sillä kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta 
rahoitettaviin politiikkoihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 305
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; on sitä mieltä, että
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tulisi 
ottaa huomioon seuraavassa 
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kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen,
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen; 
toteaa tältä osin, että tehtävät, varat ja 
vastuut on määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. pl

Tarkistus 306
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, jolloin 
jokaiseen EU:n rahastoon on otettava 
mukaan sosiaalinen ulottuvuus ja sen on 
heijastuttava kaikista osatalousarvioista,
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
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politiikkoihin; kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. de

Tarkistus 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
monivuotisen rahoituskehyksen varojen 
perinpohjainen uudelleen priorisointi, 
jotta taataan strategian lippulaiva-
aloitteiden asianmukainen rahoitus; toteaa 
tältä osin, että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden, myös paikallis- ja 
alueviranomaisten välillä; kehottaa 
komissiota selkeyttämään lippulaiva-
aloitteiden talousarvioon liittyvää 
ulottuvuutta, sillä kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden, myös paikallis- ja 
alueviranomaisten välillä; kehottaa 
komissiota selkeyttämään lippulaiva-
aloitteiden talousarvioon liittyvää 
ulottuvuutta, sillä kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 309
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 -
strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 -
strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
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jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

jolla pyritään erityisesti varmistamaan
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus kiinnittäen 
erityistä huomiota pienten ja keskisuurten 
yritysten kehittämistarpeisiin; toteaa tältä 
osin, että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. fi

Tarkistus 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään asianmukainen 
rahoitus; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
aikoo työskennellä määrätietoisesti 
komission ja jäsenvaltioiden kanssa 
laatiakseen uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
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politiikkoihin; kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 311
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian yleistavoitteiden asianmukainen 
rahoitus; toteaa tältä osin, että tehtävät, 
varat ja vastuut on määriteltävä selvästi ja 
jaettava tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, että 
jäsenvaltiot ovat jo päättäneet 
kansallisista tavoitteistaan ja – välillisesti 
– niitä vastaavista budjettitarpeista;
kehottaa komissiota selkeyttämään 
lippulaiva-aloitteiden talousarvioon 
liittyvää ulottuvuutta, sillä kyseisten 
ensisijaisten toimintasuunnitelmien aiheet 
ulottuvat kaikkiin EU:n talousarviosta 
rahoitettaviin politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 
-strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos 
sitä varten myönnetään riittävästi 
rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, 
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jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

jolla pyritään erityisesti varmistamaan 
strategian lippulaiva-aloitteiden 
asianmukainen rahoitus; toteaa tältä osin, 
että tehtävät, varat ja vastuut on 
määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota 
selkeyttämään lippulaiva-aloitteiden 
talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä 
kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat 
kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin; pyytää komissiota myös 
selventämään, millaiset määrärahat se 
varaa eurooppalaisille 
innovointikumppanuuksille niiden 
toimien tehokkuuden takaamiseksi;

Or. it

Tarkistus 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. on vakuuttunut siitä, että 
Eurooppa 2020 -strategiaan tarvitaan 
uusia tekijöitä, jotka ovat osoittautuneet 
aiemmin menestyksekkäiksi, jotka luovat 
suoran yhteyden EU:n ja sen kansalaisten 
välille ja jotka ovat näkyviä ja tuottavat 
heille välittömästi myönteisiä vaikutuksia; 
on hyvin tärkeää tuottaa välitöntä 
lisäarvoa unionissa ja jatkaa yhtenäisiä 
ohjelmia kansalaisyhteiskunnan, alue- ja 
paikallistasolla yhteistyötä tekevien 
edunsaajien, nuorison, kuluttajien sekä 
terveyden- ja 
ympäristönsuojeluverkostojen hyväksi 
näiden ohjelmien ainutlaatuisen luonteen 
vuoksi;

Or. en
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Tarkistus 315
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. varoittaa, että kymmenvuotisen 
Eurooppa 2020 -strategian kehittäminen 
edellyttää riittävää talousarvioon liittyvää 
joustavuutta, jotta voidaan varmistaa, että 
talousarviovarat ovat asianmukaisesti 
mukautettavissa muuttuviin tilanteisiin ja 
painopisteisiin;

33. varoittaa, että kymmenvuotisen 
Eurooppa 2020 -strategian kehittäminen 
edellyttää riittävää talousarvioon liittyvää 
joustavuutta, jotta voidaan varmistaa, että 
talousarviovarat ovat asianmukaisesti 
mukautettavissa muuttuviin tilanteisiin ja 
painopisteisiin; korostaa, että
Eurooppa 2020 -strategiaa ei voi pitää 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ainoana poliittisena
viitekehyksenä;

Or. pl

Tarkistus 316
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Talouden ohjausjärjestelmää tukeva 
talousarvio

33 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
kriisi on osoittanut euroalueen kärsivän 
huomattavasta rakenteellisesta 
epätasapainosta, jonka seurauksena 
joidenkin jäsenvaltioiden kauppataseet 
ovat ylijäämäisiä ja toisten alijäämäisiä; 
huomauttaa, että tätä kilpailullista 
epätasapainoa täydentävät yksinomaan 
inflaatioon keskittyneen rahapolitiikan 
taantumaa aiheuttava vaikutus sekä 
vakaus- ja kasvusopimuksen 
myötäsyklisyys; on tämän vuoksi 
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vakuuttunut siitä, että euroalueen 
sisäinen valtionvelkakriisi voidaan 
ratkaista lopullisesti ainoastaan sellaisen 
talouden ohjausjärjestelmän avulla, jossa 
puututaan kriisin rakenteellisiin ja 
institutionaalisiin syihin;

Or. pt

Tarkistus 317
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
33 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 b. korostaa, että on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin epävarmojen 
työskentelyolosuhteiden torjumiseksi ja 
työmarkkinoille uudelleenintegroitumisen 
vahvistamiseksi; katsoo lisäksi, että 
väestörakennetta koskevien haasteiden 
käsittelemiseen on asetettava aloitteita, 
nuoret on integroitava työelämään 
nykyistä paremmin ja iäkkäämpiä 
työntekijöitä on tuettava terveys- ja 
pätevöittämistoimenpiteiden avulla;

Or. de

Tarkistus 318
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
33 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 c. on ottanut tavoitteekseen Euroopan 
unionissa köyhyydessä elävien ja 
köyhyyden uhkaamien ihmisten määrän 
vähentämisen pysyvästi ja vaatii, että 
toimenpiteiden riittävä rahoitus otetaan 
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huomioon sen takaamiseksi, että 
Eurooppa 2020 -tavoite voidaan todella 
myös saavuttaa;

Or. de

Tarkistus 319
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
33 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 d. huomauttaa, että EU:n talousarvio 
ja erityisesti siihen liittyvä 
koheesiopolitiikka ja rakennerahastot 
ovat osoittautuneet talous- ja 
rahoituskriisin yhteydessä 
riittämättömiksi, jotta voitaisiin välttää 
maiden välisten ja sosiaalisten erojen 
lisääntyminen EU:n alueella; kehottaa 
komissiota antamaan sosiaalipolitiikan 
eurooppalaisen ulottuvuuden 
täydentävyydestä tiedonannon, joka 
sisältää ehdotuksia, joiden avulla taataan 
EU:ssa asuvien kansalaisten sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden mahdollisuudet 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Or. pt

Tarkistus 320
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
33 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 e. katsoo, että YMP:aan ja YKP:aan on 
tehtävä perusteellisia muutoksia, joiden 
yhteydessä säilytetään kuitenkin näiden 
politiikkojen yleiset arvot ja joiden avulla 
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on tarkoitus tukea tuotantoa ja 
investointeja, työpaikkojen luomista ja 
taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä 
kestävyyttä, pieniä ja keskisuuria 
maatiloja ja yrityksiä, osuuskuntia ja 
muita sosiaalisia organisaatioita siten, 
että otetaan huomioon kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteet, suojellaan 
elintarviketurvaa ja -omavaraisuutta ja 
lakkautetaan vientituet;

Or. pt

Tarkistus 321
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
33 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 f. pitää välttämättömänä 
koheesiorahaston ja rakennerahastojen 
määrärahojen lisäämistä erityisesti ESR:n 
ja Progress-ohjelman kaltaisten ohjelmien 
osalta siten, että erityistä huomiota 
kiinnitetään työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittaviin työpaikkoihin, yhtäläisiin 
oikeuksiin ja mahdollisuuksiin sekä 
köyhyyden poistamiseen;

Or. pt

Tarkistus 322
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
33 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 g. pitää välttämättömänä sen 
takaamista, että sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva näkökulma on otettu huomioon 



PE462.729v03-00 72/130 AM\864450FI.doc

FI

kaikissa talousarviokohdissa, ja korostaa 
tuen ja investointien merkitystä tällä 
alalla;

Or. pt

Tarkistus 323
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
33 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 h. pitää välttämättömänä lisätä 
infrastruktuureja, sosiaalisia järjestelyitä, 
tutkimusta, innovointia ja kehitystä 
koskevia investointitukia;

Or. pt

Tarkistus 324
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
33 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 i. pitää välttämättömänä 
sotilasmenojen ja ulkoisen toiminnan 
sekä myös Frontexin kustannusten 
huomattavaa vähentämistä;

Or. pt

Tarkistus 325
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
33 j kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 j. muistuttaa, että EU:lle on luotu 
valuutta ilman, että niiden maiden välillä, 
jotka ovat halunneet ottaa sen käyttöön, 
on tapahtunut todellista taloudellista 
lähentymistä, ja ilman, että unionilla on 
riittävän suurta talousarviota oman 
valuuttansa mukauttamiseksi; katsoo, että 
tällainen talousarvio edellyttäisi sitä, että 
huomattava osa nykyisistä jäsenvaltioiden 
menoista korvattaisiin unionin menoilla, 
jotka rahoitettaisiin sen omin verovaroin; 
katsoo, että tämä vaatisi edelleen 
vastaavia järjestelyjä poliittiselta unionilta 
unionin ja jäsenvaltioiden politiikkojen 
yhdenmukaistamiseksi ja lähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. korostaa, että nykyisen Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin 
kehyksessä lainatakuita on katettava 
60 miljardin euron verran omien varojen 
enimmäismäärän ja vuosittain 
budjetoitujen menojen välisestä 
marginaalista; viittaa lisävelvoitteisiin, 
joista sovittiin muille kuin euroalueeseen 
kuuluville jäsenvaltioille tarkoitetun 
keskipitkän aikavälin rahoitustuen 
yhteydessä ja jotka on katettava samasta 
marginaalista;

34. korostaa, että nykyisen, vuonna 2013 
lakkautettavan Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin 
kehyksessä lainatakuita on katettava 
60 miljardin euron verran omien varojen 
enimmäismäärän ja monivuotisen 
rahoituskehyksen yleisen 
enimmäismäärän välisestä marginaalista; 
viittaa lisävelvoitteisiin, joista sovittiin 
muille kuin euroalueeseen kuuluville 
jäsenvaltioille tarkoitetun keskipitkän 
aikavälin rahoitustuen yhteydessä ja jotka 
on katettava samasta marginaalista;

Or. en
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Tarkistus 327
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. korostaa, että nykyisen Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin 
kehyksessä lainatakuita on katettava 
60 miljardin euron verran omien varojen 
enimmäismäärän ja vuosittain 
budjetoitujen menojen välisestä 
marginaalista; viittaa lisävelvoitteisiin, 
joista sovittiin muille kuin euroalueeseen 
kuuluville jäsenvaltioille tarkoitetun 
keskipitkän aikavälin rahoitustuen 
yhteydessä ja jotka on katettava samasta 
marginaalista;

34. korostaa, että nykyisen Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin 
kehyksessä lainatakuita on katettava 
60 miljardin euron verran omien varojen 
enimmäismäärän ja vuosittain 
budjetoitujen menojen välisestä 
marginaalista; viittaa lisävelvoitteisiin, 
joista sovittiin muille kuin euroalueeseen 
kuuluville jäsenvaltioille tarkoitetun 
keskipitkän aikavälin rahoitustuen 
yhteydessä ja jotka on katettava samasta 
marginaalista; toteaa, että käytännössä 
tämä olisi todennäköisimmin mahdotonta 
saavuttaa pakon edessä ja että siksi on 
kehitettävä toteuttamiskelpoinen 
mekanismi takuujärjestelmää koskevan 
intervention toteuttamiseksi EU:n 
talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 328
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä 
synergiaa;
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yhteensovittamista ja parannetaan 
euroalueen talouden ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista ja parannetaan 
euroalueen talouden ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista yhteisömenetelmän 
periaatteen mukaisesti ja parannetaan 
euroalueen talouden ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi; 
katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson 
aikana pitäisi keskittyä EU:n ja 
jäsenvaltioiden julkisten investointien 
välisen synergian parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 330
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
35 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista ja parannetaan 
euroalueen talouden ohjausjärjestelmää
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

Or. pl

Tarkistus 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista ja parannetaan
euroalueen talouden ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista, jotta euroalueen 
talouden ohjausjärjestelmää parannetaan
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista ja parannetaan 
euroalueen talouden ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; 
kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana lisätään myös 
jäsenvaltioiden talouksien 
yhteensovittamista ja parannetaan 
euroalueen ja sen jäseniksi haluavien 
jäsenvaltioiden talouden 
ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin 
hyödyntämistarpeen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. vaatii valmistelukuntamallin 
mukaisesti järjestettyä Euroopan talouden 
ohjauskokousta, jossa parannetaan 
entisestään talouspolitiikan valvontaa ja 
koordinointia, myös veropolitiikan 
yhtenäistämistä; katsoo, että tässä 
yhteydessä pitäisi tarkastella myös uusia 
budjettituloja, innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, kuten 
transaktiomaksua, euro-obligaatioita ja 
joukkovelkakirjalainoja, sekä Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismin täydellistä 
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liittämistä osaksi unionin oikeuskehystä;

Or. en

Tarkistus 334
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa 
demokraattista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta; katsoo, että olisi 
luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 
ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa 
omia varoja koskevaa päätöstä; 

36. kannustaa organisoimaan Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin
vuoden 2013 jälkeen yksinomaan 
hallitustenvälisellä tavalla; 

Or. en

Tarkistus 335
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa 

36. panee merkille, että Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi 
organisoidaan vuoden 2013 jälkeen 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
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demokraattista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta; katsoo, että olisi 
luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 
ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa 
omia varoja koskevaa päätöstä;

Or. en

Tarkistus 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; katsoo, 
että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 
ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa 
omia varoja koskevaa päätöstä;

36. toteaa, että vuoden 2013 jälkeinen 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
on organisoitu yksinomaan 
hallitustenvälisellä tavalla; painottaa 
hallitustenvälisestä lähestymistavasta 
puuttuvaa demokraattista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; katsoo, 
että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 
ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa 
omia varoja koskevaa päätöstä;

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; korostaa 
unionin menetelmän huomioon ottamiseen 
liittyviä etuja;

Or. en

Tarkistus 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; katsoo, 
että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 
ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa omia 
varoja koskevaa päätöstä; 

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; korostaa 
unionin menetelmän huomioon ottamiseen 
liittyviä etuja; katsoo, että tämän 
seurauksena saatetaan tarkistaa omia varoja 
koskevaa päätöstä;

Or. en
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Tarkistus 339
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa
demokraattista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta; katsoo, että olisi 
luotava yhteys takuujärjestelmää koskevan 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
unionin talousarviosta, ja korostaa unionin 
menetelmän huomioon ottamiseen 
liittyviä etuja; katsoo, että tämän 
seurauksena saatetaan tarkistaa omia 
varoja koskevaa päätöstä;

36. korostaa, että Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi ei takaa 
demokraattista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta; katsoo, että olisi 
luotava yhteys takuujärjestelmää koskevan 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
unionin talousarviosta, mikä edellyttää 
EU:lta asenteen muuttamista;

Or. pt

Tarkistus 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; katsoo, 
että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa, vastuuvelvollisuutta ja
toimeenpanoa; katsoo, että olisi luotava 
yhteys takuujärjestelmää koskevan 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
unionin talousarviosta, ja korostaa 
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ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa omia 
varoja koskevaa päätöstä;

yhteisömenetelmän huomioon ottamiseen 
liittyviä etuja; katsoo, että tämän 
seurauksena saatetaan tarkistaa omia varoja 
koskevaa päätöstä; 

Or. en

Tarkistus 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; katsoo, 
että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa unionin menetelmän huomioon 
ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että 
tämän seurauksena saatetaan tarkistaa omia 
varoja koskevaa päätöstä;

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi 
olisi vuoden 2013 jälkeen organisoitava 
yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; 
painottaa hallitustenvälisestä 
lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista 
valvontaa ja vastuuvelvollisuutta; katsoo, 
että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää 
koskevan mahdollisen intervention 
toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja 
korostaa tarvetta ottaa unionin menetelmä
huomioon; katsoo, että tämän seurauksena 
saatetaan tarkistaa omia varoja koskevaa 
päätöstä;

Or. en

Tarkistus 342
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. katsoo, että julkista velkaa, jonka 
keskimäärä lähestyy euroalueella sataa 
prosenttia bruttokansantuotteesta, ei 
voida vähentää uskottavalle tasolle, jos 
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valtiot eivät halua luopua merkittävästä 
osasta kansallisia menojaan ja niihin 
liittyvistä politiikoista; ilman velkatason 
huomattavaa alentamista pitkittyneestä 
velkakriisistä tulee lopulta rakenteellinen 
eurokriisi; pelkkä vajeiden rajoittaminen 
tulevaisuudessa ei riitä, koska velat 
jatkavat kasvuaan, vaikkakin hitaammin; 
velan vähentäminen edellyttää 
peräkkäisiä budjettiylijäämiä, joita EU:n 
jäsenvaltiot eivät kykene saavuttamaan 
saati ylläpitämään ilman kilpailuetuja 
suhteessa maailman muihin alueisiin; 
tästä ahdingosta päästään ulos vain 
siirtämällä todella toimivaltaa ja menoja 
unionille ulko- ja turvallisuuspolitiikan, 
rajavalvonnan, energiaverkkojen, 
liikenneinfrastruktuurien, 
kehitysyhteistyön sekä tutkimuksen ja 
kehityksen aloilla;

Or. en

Tarkistus 343
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. toistaa, että valuuttaa koskevan 
suvereniteetin täytyy ehdottomasti 
perustua suvereniteettiin finanssi- ja 
talousasioissa; pyytää siksi vahvempaa, 
poliittisesti yhdentynyttä unionia, jolla on 
tukenaan EU:n talousarvio, jolla on 
riittävä kriittinen massa, jotta se voi 
tarjota vahvan finanssipoliittisen 
kehyksen euron pysyvälle vakaudelle; 
toteaa, että riittävän suuri EU:n 
talousarvio on ainut tekijä, joka turvaa 
valuuttaa koskevan suvereniteetin ja 
mahdollistaa valtioiden laiminlyöntien 
välttämisen pitkällä aikavälillä, sillä 
valtioihin kohdistuvat pelastusoperaatiot 
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eivät ole elinkelpoinen ratkaisu ja niistä 
on luovuttava tulevaisuudessa; katsoo, 
että vain seuraavalla suunnittelukaudella 
tehtävä EU:n talousarvion rakenteellinen 
korotus, joka rahoitetaan omin varoin ja 
toteutetaan samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden talousarvioiden 
rakenneuudistus – joka mahdollistaa 
julkisen talouden uskottavan 
vakauttamisen siten, että jäsenvaltiot 
luopuvat menoista, joita ei enää tarvita, 
sillä EU:n menot ovat tehokkaampia 
ratkaisevilla aloilla, demokraattisesti 
kestämättömien sosiaalialan säästöjen 
sijaan – vakauttaa euroalueen ja EU:n 
julkisen talouden, mitä velkakriisistä 
selviäminen edellyttää;

Or. en

Tarkistus 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. korostaa huomattavia eroja naisten 
ja miesten mahdollisuuksissa päästä 
valtaan ja käyttää valtaa taloudellisten 
rakenteiden suhteen, koska naiset ovat 
huonosti edustettuina taloudellisessa 
päätöksenteossa, myös finanssi-, raha-, 
kauppa- ja muun talouspolitiikan 
laadinnassa, sekä verotusjärjestelmien ja 
palkkausta koskevien sääntöjen suhteen;

Or. en

Tarkistus 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
36 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tutkimus ja innovointi
36 d. katsoo, että EU:n menot pitäisi 
keskittää aloille, jotka edistävät 
talouskasvuamme ja parantavat 
kilpailukykyämme, kuten innovointiin, 
tutkimukseen ja kehitykseen; on 
vakuuttunut siitä, että samaan aikaan 
kukoistavalla tutkimuksella, innovoinnilla 
ja kehityksellä on autettava puuttumaan 
aikojemme suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, joita ovat muun muassa 
ilmastonmuutos, resurssien käytön 
tehokkuus, terveys ja väestön 
ikääntyminen, kaupunkien hallinta ja 
kaupunkiliikenne sekä ruoka ja vesi;

Or. en

Tarkistus 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
36 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 e. kannattaa euro-obligaatioiden 
liikkeellelaskua keinona hallita osaa 
julkisesta velasta, kun otetaan huomioon, 
millaista eurooppalaista lisäarvoa ja 
mittakaavaetua tästä aloitteesta voitaisiin 
saada, minkä vuoksi se auttaisi 
vahvistamaan likviditeettiä ja 
vauhdittamaan talouskasvua;

Or. el

Tarkistus 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
36 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 f. panee merkille euro-obligaatiot, 
joihin viitataan enenevässä määrin 
yhteisenä velanhoitovälineenä, ja kaikki 
tämänsuuntaiset viimeaikaiset ehdotukset 
ja aloitteet; kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
ja komissiota antamaan tarvittavan 
poliittisen viestin tulevaa euro-
obligaatioiden järjestelmää koskevalle 
komission tutkimukselle, jonka 
tavoitteena on määrittää olosuhteet, joissa 
tällainen järjestelmä hyödyttäisi kaikkia 
osallistuvia jäsenvaltioita ja koko 
euroaluetta;

Or. en

Tarkistus 348
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
36 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 g. vaatii sisällyttämään maa- ja 
merirajojen sekä EU:n jäsenvaltioiden 
maantieteellisten ja taloudellisten rajojen 
määrittämisen ja valvonnan euroa 
koskevaan sopimukseen, millä suojellaan 
eurooppalaista tuotantoa idän 
työvoimavaltaisista maista tuotavilta 
tuoteväärennöksiltä;

Or. en

Tarkistus 349
Bas Eickhout
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Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä julkisia ja yksityisiä 
toimia, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoite, jonka mukaan 
kolme prosenttia bruttokansantuotteesta 
(BKT) käytetään tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja "innovaatiounionin" 
perustamisen päätökseen saattamiseen;

Or. en

Tarkistus 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa ja 
jäsenvaltioissa on toteutettava yhteisiä 
toimia, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoite, jonka mukaan 
kolme prosenttia bruttokansantuotteesta 
(BKT) käytetään tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja "innovaatiounionin" 
perustamisen päätökseen saattamiseen;

Or. en

Tarkistus 351
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
37 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamisesta;

Or. pl

Tarkistus 352
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen; jos kansallisia 
menoja yhdistettäisiin, EU:n talousarvio 
voisi saavuttaa kriittisen massan ja 
tarvittavat mittakaavaedut, ja samalla 
voitaisiin vähentää päällekkäisyyksiä, 
hajanaisuutta ja suuresti tarvittavien 
varojen tuhlaamista; katsoo vakaasti, että 
EU:n ensisijaiset tutkimus- ja 
innovointitoimet pitäisi rahoittaa EU:n 
talousarviosta ja että samalla jäsenvaltiot 
voisivat vähentää tutkimusta ja kehitystä 
koskevia kansallisia rahoitustarpeitaan;

Or. en
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Tarkistus 353
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan tavoite, jonka mukaan kolme 
prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT) 
käytetään tutkimukseen ja kehitykseen 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen
perustamisen päätökseen saattamiseen; 
korostaa lisäksi, että tutkimusalan 
ammattilaisten työturvallisuus on 
taattava;

Or. pt

Tarkistus 354
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen; kehottaa 
komissiota, neuvostoa ja Euroopan 
parlamenttia sopimaan viipymättä 
yksityiskohtaisesta 
etenemissuunnitelmasta, joka koskee sitä, 
miten tämä tavoite saavutetaan, ja 
huomauttaa, että tämä tavoite edellyttää 
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paitsi EU:n ja jäsenvaltioiden 
talousarvioista myös yksityiseltä sektorilta 
huomattavaa, yhteensä 120 miljardin 
euron maksusitoumusta;

Or. en

Tarkistus 355
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen; pyytää tältä osin 
komissiolta etenemissuunnitelmaa, jossa 
asetetaan etusijalle tutkimus- ja 
kehitysalojen menot eurooppalaisen 
lisäarvon periaatteen ja Eurooppa 2020 
-strategian ensisijaisten tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 356
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 

37. on sitä mieltä, että unionissa on 
toteutettava yhteisiä toimia, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
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tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen;

tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
"innovaatiounionin" perustamisen 
päätökseen saattamiseen; katsoo, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä budjettivarat pitäisi 
keskittää voimakkaammin aloille, joilla 
EU:lla voisi olla merkittävää kilpailuetua, 
kuten energiantuotantoon ja tieto- ja 
viestintäteknologiaan, jos EU:n on määrä 
saada takaisin kilpailuetunsa;

Or. en

Tarkistus 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. korostaa, että "Innovaatiounioni"-
lippulaiva-aloite on toistaiseksi 
merkittävin ja konkreettisin pyrkimys 
käynnistää strategista, kokonaisvaltaista 
EU:n innovaatiopolitiikkaa, jonka 
onnistuminen tosin riippuu siitä, 
tekevätkö jäsenvaltiot kunnolla yhteistyötä 
ja panevatko ne sitä täytäntöön, siitä, 
onko unionin, jäsenvaltioiden ja 
yksityisten kumppaneiden rahoitus 
riittävää, sekä kokonaisvaltaisesta, 
pitkällä aikavälillä vakaasta, tukea 
antavasta sääntelykehyksestä;

Or. en

Tarkistus 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori
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Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. toivoo, että "Innovaatiounioni"-
lippulaiva-aloitteeseen perustuvat 
eurooppalaiset innovointikumppanuudet 
saavat riittävästi tukea ja että kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat 
niihin laajalti;

Or. it

Tarkistus 359
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 c. panee merkille kaupunkien roolin 
sellaisten korkeasti koulutettujen osaajien 
tuottamisessa, houkuttelemisessa ja 
säilyttämisessä, joita EU tarvitsee 
kehittääkseen kilpailuetuaan ja 
edistääkseen innovointia; korostaa 
sosiaalisen ja julkisen sektorin 
innovoinnin merkitystä teknologisen 
innovoinnin rinnalla;

Or. en

Tarkistus 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
37 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 d. korostaa, että on varmistettava, että 
teknologiapohjaisessa tutkimuksessa 
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keskitytään edistämään 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista, uusiutumattomien 
energialähteiden käytön vähentämistä 
sekä erityisesti Euroopan unionin erittäin 
kehittyneiden talouksien 
energiankysynnän vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 361
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn 
perustuvaa menettelytapaa ja 
yksinkertaistettava perinpohjaisesti 
rahoitukseen liittyviä menettelyjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn 
perustuvaa menettelytapaa ja
yksinkertaistettava perinpohjaisesti 
rahoitukseen liittyviä menettelyjä;

38. panee merkille tutkimuksen ja 
innovoinnin merkityksen nopeutettaessa 
siirtymistä kestävään talouteen ja korostaa 
siksi unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
yksinkertaistettava perinpohjaisesti 
rahoitukseen liittyviä menettelyjä;
muistuttaa, että Euroopan tutkimuksen ja 
kehittämisen alalla yksi suurimmista 
vaikeuksista on se, ettei tuloksia saada 
tehokkaasti markkinoille; korostaa tältä 
osin, miten suuri merkitys on rahastoilla, 
jotka toimivat sulavasti yhdessä tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota tekemään asianmukaisia 
muutoksia, jotta keskeiset rahastot 
voisivat mahdollisuuksien mukaan 
täydentää toisiaan;

Or. en

Tarkistus 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti
vuodesta 2013 lähtien erityisesti
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 

38. korostaa unionin tutkimus-, kehittämis-
ja innovointitoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään vuodesta 2013 lähtien 
esimerkiksi kahdeksatta tutkimuksen 
puiteohjelmaa silmällä pitäen mutta 
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silmällä pitäen; painottaa, että
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn 
perustuvaa menettelytapaa ja
yksinkertaistettava perinpohjaisesti 
rahoitukseen liittyviä menettelyjä;

kiinnittäen myös erityistä huomiota pk-
yrityksiin koheesiopolitiikassa; painottaa, 
että tämän ohella on yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 364
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään vähitellen
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 365
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 38. korostaa unionin tutkimus- ja 
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kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti ja 
pyritään kaksinkertaistamaan 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä sekä keskityttävä enemmän 
huippuosaamiseen ja 
pioneeritutkimukseen;

Or. en

Tarkistus 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

38. korostaa unionin tutkimus-, kehittämis-
ja innovointitoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; korostaa, että 
määrärahojen lisäämisen – joka merkitsee 
ihannetilanteessa budjetin 
kaksinkertaistamista – on edistettävä 
kestävää kasvua ja huippuosaamiseen 
perustuvaa kilpailua; katsoo, että lisäksi 
on rakennettava huippuosaamisen 
portaikko määrätietoisin toimin 
valmiuksien kehittämiseksi tutkimuksen 
ja innovoinnin alalla koko EU:ssa; 
painottaa, että tämän rahoituksen 
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lisäämisen ohella on noudatettava 
enemmän tuloksiin suuntautuvaa ja 
suorituskykyyn perustuvaa menettelytapaa 
ja yksinkertaistettava perinpohjaisesti 
rahoitukseen liittyviä menettelyjä, minkä 
seurauksena esimerkiksi pk-yritykset 
saavat enemmän riskipääomaa; korostaa, 
että pk-yritykset on vapautettava tietyistä 
hallinnollisista vaatimuksista, jolloin 
vähennetään niille aiheutuvaa 
byrokratiaa ja edistetään innovointia 
helpottamalla rahoituksen saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 367
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen pitäisi vastata 
seitsemännen puiteohjelman lukujen 
kaksinkertaistamista ja että sen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä ja että tämän tavoitteena on 
poistaa sisäiset kilpailun esteet ja 
keskittyä EU:n tutkimuksen, innovoinnin 
ja kehityksen kilpailuedun kehittämisessä 
ulkomaisiin kilpailijoihin;

Or. en
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Tarkistus 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä; korostaa, miten tärkeää on 
luoda kannustimia tutkimus- ja 
kehitystuotteiden kaupallistamiseksi; 
kehottaa turvaamaan pienten 
tutkimuslaitosten, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet
saada tutkimus- ja kehitysrahoitusta;

Or. en

Tarkistus 369
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
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vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa, sovellettava useampia 
kestävyydenvarmistuskriteerejä ja 
yksinkertaistettava perinpohjaisesti 
rahoitukseen liittyviä menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä; korostaa, että nykyisellä 
ohjelmakaudella yli neljännes kaikesta 
koheesiorahoituksesta on suunnattu 
tutkimus-, kehitys- ja innovointi-
investointeihin ja että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä pitäisi 
jatkaa ja vahvistaa sitä vauhdittavaa 
roolia, joka EU:n koheesiopolitiikalla voi 
tältä osin olla;

Or. en
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Tarkistus 371
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä;

38. korostaa unionin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoituksen 
lisäämisen, edistämisen ja varmistamisen 
tarvetta siten, että asianmukaisia 
määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti 
kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa 
silmällä pitäen; painottaa, että 
määrärahojen lisäämisen ohella on 
noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa 
menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä 
menettelyjä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten aktivoimiseksi 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa;

Or. fi

Tarkistus 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. korostaa, että kahdeksatta 
puiteohjelmaa on yksinkertaistettava 
byrokratian vähentämiseksi, jotta pk-
yritysten olisi helpompi osallistua siihen; 
korostaa tältä osin tarvetta poistaa 
seitsemännen puiteohjelman suuri 
luokkamäärä, jolle rahoitusta pitäisi 
kanavoida, ja keskittyä sen sijaan 
pienempään määrään entistä kattavampia 
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luokkia, jotta kahdeksas puiteohjelma 
olisi laajuudeltaan sellainen, että siihen 
olisi helpompi osallistua; kehottaa myös 
lyhentämään huomattavasti aikaa, joka
kuluu hakemuksen tekemisestä tuen 
myöntämiseen, pienentämään 
rahoitusasemaa koskevien säännöllisten 
raporttien määrää ja löytämään uuden ja 
paremman tasapainon riskien ja 
valvonnan välille; korostaa, että pk-
yritykset on vapautettava tietyistä 
hallinnollisista vaatimuksista 
vähentämällä byrokratiaa ja 
helpottamalla rahoituksen saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
38 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 b. on huolissaan siitä, että EU:n 
varojen käyttöaste Euroopan 
tiedeyhteisön keskuudessa on pieni; 
kehottaa komissiota jatkamaan 
pyrkimyksiään sovittaa yhteen ristiriitaiset 
vaatimukset hallinnollisen taakan 
vähentämisestä ja rahoituksen 
saatavuuden helpottamisesta tutkijoiden 
ja pk-yritysten kannalta sekä samalla 
riittävän budjettivalvonnan 
säilyttämisestä; pitää tältä osin 
myönteisenä komission kuulemista EU:n 
tutkimus- ja innovointirahoitukseen 
tehtävistä merkittävistä parannuksista 
osallistumisen helpottamiseksi, tieteellisen 
ja taloudellisen vaikutuksen 
voimistamiseksi ja rahalle saatavan 
vastineen parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
38 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 c. pyytää vahvempaa yhteyttä 
perustutkimuksen ja teollisen innovoinnin 
sekä innovoinnin ja valmistusprosessin 
välille; katsoo, että huomioon pitäisi ottaa 
koko innovointiketju 
pioneeritutkimuksesta teknologiseen 
kehittämiseen, esittelyyn, levittämiseen, 
tulosten arviointiin ja tutkimustulosten 
sopeuttamiseen nopeasti markkinoille;

Or. en

Tarkistus 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
38 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 d. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön kattavan yhteisen poliittisen 
kehyksen innovoinnin tukemiselle ja 
rahoittamiselle yhtenäisin säännöin, 
luomaan synergiaa ja yhdistämään 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitukiohjelmia, kun se on 
mahdollista, ja tukemaan innovointia 
ohjaamalla rakennerahoitusta ja osan 
yhteisen maatalouspolitiikan varoista 
innovointiin ja kannustamalla 
rahoitusalaa osallistumaan enemmän; 
muistuttaa, että jäsenvaltioiden pitäisi 
käyttää päästökauppajärjestelmästä 
saatavia tuloja ilmastotoimiin ja 
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resurssitehokkuutta koskevaan 
innovointiin;

Or. en

Tarkistus 376
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
38 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 e. arvostelee sitä, että ydinenergian 
tutkimiseen käytetään tällä hetkellä 
enemmän tutkimusvaroja kuin muun 
energiantuotannon tutkimiseen; katsoo, 
että energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian teknologian pitäisi olla keskeisiä 
painopisteitä;

Or. en

Tarkistus 377
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
38 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 f. pitää lisäksi valitettavana, että 
seitsemännen puiteohjelman 
50,5 miljardista eurosta vain noin 
1,9 miljardia euroa kohdennetaan 
ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, kun 
taas suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, 
resurssitehokkuuteen, terveyteen ja 
väestön ikääntymiseen, kaupunkien 
hallintaan ja kaupunkiliikenteeseen, 
ruokaan ja veteen, energiatehokkuuteen 
ja energian säästämiseen sekä 
uusiutuvaan energiaan, liittyvien 
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tutkimus- ja kehitysteknologioiden, 
esittelyhankkeiden ja ekoinnovointituen 
rahoitusosuutta pitäisi nostaa 
huomattavasti erityisesti EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 g. panee merkille, että seitsemännestä 
puiteohjelmasta, jonka varat ovat 
53 miljardia euroa, käytetään 
ympäristötutkimukseen vain 8,5 miljardia 
euroa; korostaa, ettei tämä riitä, kun 
otetaan huomioon se, että EU:n valtavana 
haasteena on suojella ympäristöään ja 
ilmastoaan ja että EU voi säilyttää 
edelläkävijän asemansa vihreän 
teknologian alalla vain, jos se lisää 
ympäristötutkimukselle myönnettävää 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset 
yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia 
vaan enemmän vapautta ja parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta; 
korostaa tältä osin EIP:n tärkeää roolia ja 

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset 
yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia 
vaan parempaa lainsäädäntöä ja parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta; 
korostaa tältä osin EIP:n tärkeää roolia ja 
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katsoo erityisesti, että pysyviä 
riskinjakotuotteita, joita EIP tarjoaa 
riskinjakorahoitusvälineen välityksellä, 
olisi laajennettava;

katsoo erityisesti, että pysyviä 
riskinjakovälineitä, joita EIP tarjoaa 
riskinjakorahoitusvälineen välityksellä, 
olisi laajennettava;

Or. en

Tarkistus 380
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset 
yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia 
vaan enemmän vapautta ja parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta; 
korostaa tältä osin EIP:n tärkeää roolia ja 
katsoo erityisesti, että pysyviä 
riskinjakotuotteita, joita EIP tarjoaa 
riskinjakorahoitusvälineen välityksellä, 
olisi laajennettava;

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset 
yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia 
vaan monipuolisempia ja parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta 
apurahoista lainoihin ja
pääomarahoitukseen; korostaa tältä osin 
EIP:n ja EIR:n tärkeää roolia ja katsoo 
erityisesti, että pysyviä riskinjakotuotteita, 
joita EIP tarjoaa riskinjakorahoitusvälineen 
välityksellä, olisi laajennettava erityisesti 
pk-yritysten tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 381
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset 
yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia 
vaan enemmän vapautta ja parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta; 
korostaa tältä osin EIP:n tärkeää roolia ja 
katsoo erityisesti, että pysyviä 
riskinjakotuotteita, joita EIP tarjoaa 

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset 
yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia 
vaan enemmän vapautta ja parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta; 
vaatii vahvistamaan perustutkimuksen ja 
teollisen innovoinnin välistä yhteyttä; 
korostaa tältä osin EIP:n tärkeää roolia ja 
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riskinjakorahoitusvälineen välityksellä, 
olisi laajennettava;

katsoo erityisesti, että pysyviä 
riskinjakotuotteita, joita EIP tarjoaa 
riskinjakorahoitusvälineen välityksellä, 
olisi laajennettava;

Or. en

Tarkistus 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
luomaan kansallisesti ja EU:hun 
oikeanlaiset olosuhteet, jotta yksityinen 
sektori voi lisätä osuuttaan tutkimus- ja 
kehitysinvestoinneista; korostaa, että tällä 
alalla on parannettava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
vähentämällä byrokratiaa ja 
järkeistämällä nykyisiä menettelyjä, mutta 
myös edistettävä uusia kumppanuuksia, 
joihin osallistuu kumppaneita eri 
jäsenvaltioista;

Or. en

Tarkistus 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner PPE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
39 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 b. katsoo, että unionin kilpailukyvyn 
parantaminen ja tämän alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
ehdottomasti koulutuksen, tutkimuksen ja 
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kehityksen sekä työllisyyden välisen 
yhteyden vahvistamista; ehdottaa tältä 
osin, että seuraavalla ohjelmakaudella 
uudistetaan perinpohjaisesti 
eurooppalaisten yliopistojen rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 384
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutti on avainasemassa 
EU:n kestävän talouskasvun ja 
kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 385
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutti on avainasemassa 
EU:n kestävän talouskasvun ja 
kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 

Poistetaan.
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innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille;

Or. pt

Tarkistus 386
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutti on avainasemassa 
EU:n kestävän talouskasvun ja 
kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 387
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti on avainasemassa 
EU:n kestävän talouskasvun ja 
kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti on potentiaalisessa 
avainasemassa EU:n kestävän talouskasvun 
ja kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille;

innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille;

Or. en

Tarkistus 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti on avainasemassa 
EU:n kestävän talouskasvun ja 
kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille;

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti on avainasemassa 
EU:n kestävän talouskasvun ja 
kilpailukyvyn moottorina ja maailman 
huipputason innovaatioiden edistäjänä, ja 
kehottaa laajentamaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja rahoittamaan niitä 
asianmukaisesti; korostaa Euroopan 
tutkimusneuvoston merkitystä sen 
tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville 
innovoijille ja tukea tutkimusideoille, 
joihin liittyy suuri riski;

Or. en

Tarkistus 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. katsoo, että EU:n talousarvion 
varoja on investoitava suuriin tutkimus-
ja kehityshankkeisiin, joiden odotetaan 
parantavan EU:n talouden kilpailukykyä; 
muistuttaa, että viime vuosina 
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suurhankkeiden rahoitus on usein vienyt 
varoja pois muilta tutkimus- ja 
kehitysaloilta; kehottaa laatimaan pitkän 
aikavälin rahoitusstrategioita tällaisten 
hankkeiden rahoituksen turvaamiseksi 
käyttäen muun muassa muita 
rahoitusvälineitä, kuten 
joukkovelkakirjalainoja;

Or. en

Tarkistus 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 b. korostaa, että innovointi on yksi 
Eurooppa 2020 -strategian keskeisistä 
painopisteistä; korostaa siksi erityisesti 
kilpailukyky- ja innovointiohjelman 
merkitystä, yhteisyritysten konkreettisia 
aloitteita, joita ovat esimerkiksi 
polttoainekennot ja Clean Sky -ohjelma, 
sekä tutkimusinfrastruktuurin merkitystä;

Or. en

Tarkistus 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 

41. muistuttaa, että pk-yritykset, myös 
luovien alojen ja kulttuurialojen yritykset, 
ovat kestävää kehitystä, talouskasvua, 
kilpailukykyä, innovointia ja työllisyyttä 
lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja tunnustaa 
niiden merkityksen varmistettaessa EU:n 
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myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen 
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa;

kestävän talouden elvyttämistä ja 
edistämistä; pitää näin ollen myönteisenä, 
että Eurooppa 2020 -strategiassa 
painotetaan teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen 
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa;

Or. en

Tarkistus 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen 
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa;

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan innovointi- ja 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Innovaatiounioni: Euroopan muutos 
kriisinjälkeisessä maailmassa"- ja 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteiden
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa;

Or. en

Tarkistus 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
41 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa;

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen 
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa sekä tarjota 
mikrorahoitusta pienyritysten 
käynnistämiseen;

Or. en

Tarkistus 394
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen 
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa;

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja 
työllisyyttä lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja 
tunnustaa niiden merkityksen 
varmistettaessa EU:n talouden elvyttämistä 
ja edistämistä; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan 
teollisuuspolitiikkaa erityisesti 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen 
välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia 
muissa lippulaiva-aloitteissa sekä tulevassa 
koheesiopolitiikassa;
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Or. en

Tarkistus 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. korostaa, että kilpailukykyinen, 
innovatiivinen ja monipuolinen 
teollisuuskanta on tärkeä EU:n 
kilpailukykyisen, kestävän ja osallistavan 
talouden luomista koskevan tavoitteen 
saavuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 396
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, kuten 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevalle 
Small Business Act -aloitteelle ja 
erityisesti kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
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puiteohjelman yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 397
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian ytimeen 
ja korostaa niiden olevan avainasemassa 
siirryttäessä resurssitehokkaaseen 
talouteen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille ekoinnovatiivisten pk-
yritysten kehittämistä edistäville ja 
ekoinnovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönottoa kaikissa pk-yritysten 
arvoketjuissa tukeville ohjelmille ja 
välineille annettavaa tukea, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle sekä rakennerahastoja 
käyttämällä annettavaa tukea; painottaa 
lisäksi tarvetta edistää rahoitusvälineiden 
saatavuutta ja soveltuvuutta pk-yrityksien 
tarpeisiin nähden, muun muassa jatkamalla 
ja laajentamalla kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman takuuvälineitä 
ja riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä sekä 
kehittämällä yhteinen hakuportaali;

Or. en

Tarkistus 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
42 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea
niputtamalla pk-yrityksille tarkoitetut 
yhteisön välineet ja rahastot paremmin 
EU:n talousarviossa; painottaa lisäksi 
tarvetta edistää rahoitusvälineiden 
saatavuutta ja soveltuvuutta pk-yrityksien 
tarpeisiin nähden, muun muassa jatkamalla 
ja laajentamalla kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman takuuvälineitä 
ja riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä; pyytää 
komissiota painottamaan 
välirahoitusvälineitä voimakkaammin 
seuraavan sukupolven ohjelmissa ja 
tukemaan niitä riskinjakorahastoilla ja 
-välineillä;

Or. en

Tarkistus 399
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea osana 
uutta innovaatio- ja kestävyysrahastoa; 
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rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla vähitellen kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman takuuvälineitä 
ja riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski PPE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä sekä EU:n 
koheesiopolitiikassa kaikille pk-yrityksiä 
edistäville ohjelmille ja välineille, 
erityisesti kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
kehottaa niputtamaan pk-yrityksille 
tarkoitetut yhteisön välineet ja rahastot 
paremmin EU:n talousarviossa; painottaa 
lisäksi tarvetta edistää rahoitusvälineiden 
saatavuutta ja soveltuvuutta pk-yrityksien 
tarpeisiin nähden, muun muassa jatkamalla 
ja laajentamalla kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman takuuvälineitä 
ja riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä; pyytää 
komissiota painottamaan 
välirahoitusvälineitä voimakkaammin 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja tukemaan niitä 
riskinjakorahastoilla ja -välineillä;
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Or. en

Tarkistus 401
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea, kun 
tämä edistää "vihreiden" työpaikkojen 
luomista; painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 402
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
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puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
korostaa siksi kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman erillisen 
täytäntöönpanon merkitystä; painottaa 
lisäksi tarvetta edistää rahoitusvälineiden 
saatavuutta ja soveltuvuutta pk-yrityksien 
tarpeisiin nähden, muun muassa jatkamalla 
ja laajentamalla kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman takuuvälineitä 
ja riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 403
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi sitä, että maksut pk-
yrityksille on suoritettava niin nopeasti 
kuin mahdollista, niin että 30 päivän 
maksuaikaa pidetään vakiintuneena 
käytäntönä, ja painottaa myös tarvetta 
edistää rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 404
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja 
soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin 
nähden, muun muassa jatkamalla ja 
laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja 
yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; kehottaa vastaavasti lisäämään 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä kaikille pk-yrityksiä edistäville 
ohjelmille ja välineille, erityisesti 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalle, annettavaa tukea; 
painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta 
(yksinkertaistaminen) ja soveltuvuutta 
pk-yrityksien tarpeisiin nähden, muun 
muassa jatkamalla ja laajentamalla 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman takuuvälineitä ja 
riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä; korostaa, että 
byrokratiaa on vähennettävä tavalla, joka
sopii yhteen rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanon valvontaa ja 
varmistamista koskevien vaatimusten 
kanssa;

Or. it

Tarkistus 405
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yhtenäismarkkinoiden uudelleen 
käynnistäminen
42 a. huomauttaa, että EU:n pitäisi 
hyödyntää kunnolla 
yhtenäismarkkinoiden kasvupotentiaalia 
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ja toteuttaa yhtenäismarkkinat erityisesti 
palvelujen, liikenteen, energian, 
televiestinnän ja markkinavalvonnan 
aloilla Montin raportin hengessä;

Or. en

Tarkistus 406
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
42 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 b. vaatii sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin, varsinkin sen 
keskeisten painopisteiden 
kunnianhimoista ja nopeaa 
täytäntöönpanoa yhtenäismarkkinoiden 
uudelleen käynnistämiseksi ja 
toteuttamiseksi, jotta EU voi saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja 
nousta kriisistä erittäin kilpailukykyisenä 
sosiaalisena markkinataloutena;

Or. en

Tarkistus 407
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä sekä tieto- ja 
viestintäteknologian ja avoimien 
standardien aseman parantamisessa 
kestävyyttä ja ekologista tehokkuutta 
tukevissa innovaatioissa; korostaa tarvetta 
kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
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saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan ja 
nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla; 

liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 
saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan ja 
nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten
saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan ja 
nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla; 

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien EU:n 
asukkaiden saattamiseksi kaikkialla 
saatavilla olevan ja nopean, kiinteän ja 
langattoman laajakaistayhteyden piiriin 
vuoteen 2020 mennessä erityisesti 
vähemmän kehittyneillä alueilla kuromalla 
umpeen digitaalista kuilua ja 
parantamalla heikommassa asemassa 
olevien ryhmien mahdollisuuksia käyttää 
palveluja; 

Or. en

Tarkistus 409
Morten Løkkegaard
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Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 
saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan 
ja nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla; 

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano eli 
se, että vuoteen 2020 mennessä kaikilla 
eurooppalaisilla on Internet-yhteys, jonka 
nopeus on yli 30 Mb/s , ja vähintään 
50 prosentilla eurooppalaisista 
kotitalouksista on Internet-yhteys, jonka 
nopeus on yli 100 Mb/s, myös vähemmän 
kehittyneillä alueilla; 

Or. en

Tarkistus 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 
saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan ja 
nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää ideoiden ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 
saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan ja 
nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

Or. en
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Tarkistus 411
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta eli niin kutsuttua viidettä 
vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 
saattamiseksi kaikkialla saatavilla olevan 
ja nopean, kiinteän ja langattoman 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla 
johtoasema tieto- ja viestintäteknologian 
kehittämisessä ja käyttämisessä, koska 
tiedonannot digitaalistrategiasta, 
laajakaistasta, innovaatiounionista ja 
radiotaajuuspoliittisesta ohjelmasta 
muodostavat laajan paketin; korostaa 
tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata 
liikkuvuutta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n 
digitaalistrategian nopea täytäntöönpano ja 
jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten 
ja kuluttajien saattamiseksi kaikkialla 
saatavilla olevan nopean 
laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2020 
mennessä erityisesti vähemmän 
kehittyneillä alueilla riippumatta siitä, 
onko verkko maanpäällinen, kiinteä, 
langaton vai satelliittiverkko; korostaa 
tarvetta edistää e-aloitteita, jotka takaavat 
EU:n digitaalistrategian nopean 
täytäntöönpanon;

Or. en

Tarkistus 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 

44. panee merkille, että kaikki yksityiset 
osapuolet ovat vetäytyneet Galileo-
hankkeesta ja että veronmaksajat 
vastaavat nyt hankkeesta kokonaan; 
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Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

kyseenalaistaa siksi tämän suurhankkeen 
elinkelpoisuuden ja painottaa samalla 
ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän
ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
osalta, pitkät toteutusajat ja näihin 
hankkeisiin jo tehdyt 
investointisitoumukset huomioon ottaen, 
että rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

Or. en

Tarkistus 413
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. panee merkille alalla toteutettavat 
laajamittaiset hankkeet; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

Or. pt

Tarkistus 414
Jürgen Klute, Miguel Portas
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Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin 
jo tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
EU:n talousarviosta pitäisi myöntää 
rahoitusta rajallisesti ja että jos 
lisäresursseja tarvitaan, EU:n ei pitäisi 
rahoittaa niitä;

Or. en

Tarkistus 415
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä pyrkimyksille luoda todellista 
EU:n teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
käytännön hankkeisiin, jotka tarjoavat 
tuntuvia etuja yleisölle ja yrityksille ja 
joita ovat esimerkiksi Euroopan 
maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), GMES-ohjelma
ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila; 
painottaa, että pitkät toteutusajat ja näihin 
hankkeisiin jo tehdyt 
investointisitoumukset huomioon ottaen 
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rahoituksen suunnittelun johdonmukaisuus 
ja siihen sitoutuminen useiksi 
rahoitussuunnittelukausiksi ovat tärkeitä 
seikkoja, jotta teknisiin tarpeisiin 
vastataan aikataulussa, joka takaa 
hankkeiden merkittävyyden ja 
elinkelpoisuuden;

Or. en

Tarkistus 416
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja SESAR; painottaa, 
että pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin 
jo tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja, jotta taataan hankkeiden 
täytäntöönpanon onnistuminen ja 
oheishyödyt ja jotta erityisesti 
varmistetaan SESARin käyttöönotto, joka 
on edellytys yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan täydelliselle toteutumiselle;

Or. en

Tarkistus 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho PPE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja SESAR, joka 
mahdollistaa yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan luomisen; painottaa, että pitkät 
toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo tehdyt 
investointisitoumukset huomioon ottaen 
rahoituksen suunnittelun johdonmukaisuus 
ja siihen sitoutuminen useiksi 
rahoitussuunnittelukausiksi ovat tärkeitä 
seikkoja; katsoo, että vasta käynnistetyn 
EU:n avaruuspolitiikan kehittäminen 
edellyttäisi loogisesti asianmukaista 
budjettikohtaa ja riittävää rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 418
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; ottaa huomioon, 
että kaikki yksityiset osapuolet ovat 
vetäytyneet Galileo-hankkeesta ja että 
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ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

veronmaksajat vastaavat nyt hankkeesta 
kokonaan; painottaa, että pitkät 
toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo tehdyt 
investointisitoumukset huomioon ottaen 
EU:n talousarviosta pitäisi myöntää 
rahoitusta vain rajallisesti ja että jos 
kustannukset kasvavat, lisärahoituksen ei 
pitäisi olla peräisin EU:n talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 419
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja; huomauttaa kuitenkin, 
ettei tällaisia suurhankkeita pitäisi 
rahoittaa EU:n talousarviosta muiden 
hankkeiden kustannuksella, ja katsoo, 
että EU:n talousarviosta tulevalle 
maksuosuudelle pitäisi asettaa 
enimmäismäärä ja tällaiset suurhankkeet 
pitäisi rajata erilliseen (ala)otsakkeeseen;

Or. en
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Tarkistus 420
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; painottaa, että 
pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja;

44. painottaa alalla toteutettavien 
laajamittaisten hankkeiden strategista 
merkitystä: niitä ovat maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja
turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmä ja yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila; pitää pitkiä 
toteutusaikoja ja näihin hankkeisiin jo 
tehtyjä investointisitoumuksia 
valitettavina ja kehottaa komissiota 
luopumaan näistä hankkeista, joissa 
tuhlataan veronmaksajien rahoja;

Or. en

Tarkistus 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
44 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44 a. korostaa, että neuvosto on todennut 
monta kertaa, että Galileo-ohjelman 
tuloksena syntynyt järjestelmä on siviilien 
hallitsema siviilijärjestelmä eli että se 
kehitettiin siviilien vaatimusten 
mukaisesti siviilien tarpeiden pohjalta ja 
Euroopan unionin toimielinten 
valvonnassa, minkä vuoksi Galileo-
järjestelmää ja varsinkaan PRS:ää ei pidä 
käyttää sotilastarkoituksiin, varsinkaan 
ETPP:n tehtäviin ja operaatioihin;
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