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Tarkistus 1
Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen 
teollisuudesta on hävinnyt yli 3,8 
miljoonaa työpaikkaa EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; korostaa 
tarvetta tehostaa EU:n 
koheesiopolitiikkaa siten, että ilmaistaan 
selkeästi ensisijaiset tavoitteet ja 
korostetaan alueellisten erojen 
vähentämisen merkitystä EU:n laajuisten 
kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamisessa;

__________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. en

Tarkistus 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta 
merkittävällä tavalla, mikä on johtanut 
huomattaviin eroihin jäsenvaltioiden 
välillä; muistuttaa, että kriisin alkamisen 
jälkeen teollisuudesta on hävinnyt yli 3,8 
miljoonaa työpaikkaa EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on asettanut 
kyseenalaiseksi EU:n taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja osoittanut, että
jäsenvaltioiden välillä on edelleen 
huomattavia eroja; muistuttaa, että kriisin 
alkamisen jälkeen teollisuudesta on 
hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;
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__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. en

Tarkistus 3
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on suurentanut eroja 
jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, että 
kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta on 
hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. de

Tarkistus 4
Ivan Jakovčić

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla ja pitkällä aikavälillä, mikä on 
johtanut huomattaviin lisäeroihin 
jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, että 
kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta on 
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EU:ssa1; hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. en

Tarkistus 5
José Blanco López

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut jäsenvaltioiden 
välisten erojen tuntuvaan suurenemiseen; 
muistuttaa, että kriisin alkamisen jälkeen 
teollisuudesta on hävinnyt yli 3,8 
miljoonaa työpaikkaa EU:ssa1;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. es

Tarkistus 6
Evžen Tošenovský

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut olemassa oleviin
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eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. en

Tarkistus 7
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden ja alueiden välillä; 
muistuttaa, että kriisin alkamisen jälkeen 
teollisuudesta on hävinnyt yli 3,8 
miljoonaa työpaikkaa EU:ssa1;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6. 

Or. hu

Tarkistus 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
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alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa 
merkittävällä tavalla ja työttömyysaste on 
noussut yli kolme prosenttia kriisin 
alkamisen jälkeen, mikä on johtanut 
huomattaviin eroihin jäsenvaltioiden 
välillä; muistuttaa, että kriisin alkamisen 
jälkeen teollisuudesta on hävinnyt yli 3,8 
miljoonaa työpaikkaa EU:ssa1;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. en

Tarkistus 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1; katsoo kuitenkin, että nykyinen 
kriisi on systeeminen ja EU:n on kiireesti 
luovuttava ultraliberaalista ”mallista”;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. fr
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Tarkistus 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1;

1. korostaa, että talouskriisi on 
vahingoittanut taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävällä 
tavalla, mikä on johtanut huomattaviin 
eroihin jäsenvaltioiden välillä; muistuttaa, 
että kriisin alkamisen jälkeen teollisuudesta 
on hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1 ja että näiden työpaikkojen 
menetykset johtuvat epälojaalista 
kilpailusta, jonka yhteydessä rajojamme ei 
suojella;

__________________ __________________
1 Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

1Teollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.

Or. fr

Tarkistus 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tarvitaan huomattavia 
ponnisteluja EU:n saamiseksi takaisin 
oikeille urille ja saavuttamaan 
teollisuuden palauttamista Eurooppaan 
koskeva 20 prosentin tavoite vuoteen 2020 
mennessä; kehottaa lujittamaan ja 
uudistamaan Euroopan unionin 
tuotantorakennetta kilpailukyvyn, kasvun 
ja työpaikkojen lisäämiseksi; painottaa, 
että tämän saavuttamiseksi on tehtävä 
investointeja digitaali-infrastruktuuriin 
sekä energia- ja liikenneinfrastruktuuriin 
ja yhtä lailla koulutukseen, tutkimukseen 
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ja työntekijöiden taitojen lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Paul Tang

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että koheesiopolitiikan 
investoinnit ovat auttaneet lieventämään 
talous- ja rahoituskriisin kielteisiä 
vaikutuksia ja niistä on tullut merkittävä 
osa joidenkin Euroopan maiden 
investointibudjettia; pitää ilahduttavina 
Euroopan komission pyrkimyksiä 
suunnata koheesiopolitiikan investoinnit 
alueille, joita kriisi pahiten koskettaa;

Or. en

Tarkistus 13
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen mukaisesti on 
edistettävä unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitetta ja 
jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta 
(SEU-sopimuksen 3 artikla);

Or. en
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Tarkistus 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että Eurooppa 2020 -
strategiassa asetetut tavoitteet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
koheesiopolitiikassa; korostaa, että 
koheesiopolitiikan investoinnit olisi 
suunnattava kasvuun, innovaatioiden 
lisäämiseen, pk-yrityksiin, 
digitaalitalouteen ja vähähiiliseen 
biotalouteen; korostaa, että erityisesti 
näihin aloihin tehtävillä investoinneilla 
on potentiaalia paitsi turvata olemassa 
olevat työpaikat, niin myös antaa sysäys 
kasvulle ja uusien työpaikkojen 
luomiselle;

Or. en

Tarkistus 15
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että teollisuus on yksi 
Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kulmakivistä, sillä
lähes 80 prosenttia Euroopan viennistä 
tulee teollisuudesta ja teollisuuden osuus 
Euroopan tutkimus- ja kehittämismenoista 
on 80 prosenttia2;

2. korostaa teollisuuden avainasemaa 
Euroopan taloudessa, sillä sen osuus on 
80 prosenttia viennistä ja 80 prosenttia 
tutkimus- ja kehittämismenoista;

__________________ __________________
2 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.
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Or. it

Tarkistus 16
Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että teollisuus on yksi 
Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kulmakivistä, sillä 
lähes 80 prosenttia Euroopan viennistä 
tulee teollisuudesta ja teollisuuden osuus 
Euroopan tutkimus- ja kehittämismenoista 
on 80 prosenttia2;

2. korostaa, että teollisuus ja erityisesti 
tuotanto on yksi Euroopan taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kulmakivistä, sillä lähes 80 prosenttia 
Euroopan viennistä tulee teollisuudesta ja 
teollisuuden osuus Euroopan tutkimus- ja 
kehittämismenoista on 80 prosenttia2;

__________________ __________________
2 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.

2Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.

Or. it

Tarkistus 17
Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että teollisuus on yksi 
Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kulmakivistä, sillä 
lähes 80 prosenttia Euroopan viennistä 
tulee teollisuudesta ja teollisuuden osuus 
Euroopan tutkimus- ja kehittämismenoista 
on 80 prosenttia2;

2. korostaa, että teollisuus on yksi 
Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kulmakivistä, sillä 
lähes 80 prosenttia Euroopan viennistä 
tulee teollisuudesta ja teollisuuden osuus 
Euroopan tutkimus- ja kehittämismenoista 
on 80 prosenttia2; muistuttaa, että kriisin 
alkamisen jälkeen teollisuudesta on 
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hävinnyt yli 3,8 miljoonaa työpaikkaa 
EU:ssa1a; toteaa kuitenkin, että 
pelkästään EU:n aluepolitiikan avulla 
luotiin arviolta 594 000 uutta työpaikkaa 
vuosina 2007–20121b;

__________________ __________________
2 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.

2Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.
1aTeollisuuden tulostaulu 2013, komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 6.
1 b Making Europe’s regions and cities 
more competitive, fostering growth and 
creating jobs. p.4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Tarkistus 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että teollisuus on yksi 
Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kulmakivistä, sillä 
lähes 80 prosenttia Euroopan viennistä 
tulee teollisuudesta ja teollisuuden osuus 
Euroopan tutkimus- ja kehittämismenoista 
on 80 prosenttia2;

2. korostaa, että teollisuus on yksi 
Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kulmakivistä, sillä 
lähes 80 prosenttia Euroopan viennistä 
tulee teollisuudesta ja teollisuuden osuus 
Euroopan tutkimus- ja kehittämismenoista 
on 80 prosenttia2; huomauttaa kuitenkin, 
että EU altistaa teollisuutemme rajulle 
kilpailulle, sillä se torjuu jääräpäisesti 
kaiken talouden protektionismin ja 
asettaa raskaita rajoituksia, jotka eivät 
koske kilpailijoitamme; 

__________________ __________________
2 Komission tiedonanto Euroopan 2Komission tiedonanto Euroopan 
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parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle (COM(2014)0014) – Kohti 
Euroopan teollista renessanssia, s. 3.

Or. fr

Tarkistus 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa nykyaikaistamaan 
koheesiopolitiikkaa; neuvoo asettamaan 
sen keskipisteeseen teollisuuden ja 
rakenteiden uudistamisen sekä uusien 
innovaatioiden tukemisen, jotta voida 
lisätä työllisyyttä koko Euroopan 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tähdentää, että EU:n on edistettävä 
ympäristöystävällistä politiikkaa, jossa 
korostetaan uusiutuvia energialähteitä ja 
langetetaan vakavia rangaistuksia 
teollisuuden saasteista;

Or. en
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Tarkistus 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että on tärkeää 
yksinkertaistaa koheesiopolitiikan 
ohjelmien hallintoa ja menettelyjä; 
korostaa, että erilaisten hallinto- ja 
valvontamenettelyjen aiheuttaman 
hallinnollisen rasituksen on oltava 
kohtuullista verrattuna koheesiopolitiikan 
ohjelmista saatavaan rahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että pk-yritysten osuus 
EU:n yrityskentän rakenteesta on 99 
prosenttia ja että niissä on 80 prosenttia 
unionin työpaikoista;

Or. en

Tarkistus 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 

Poistetaan.
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ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

Or. en

Tarkistus 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. on huolissaan toistuvista 
maksuongelmista, jotka johtavat 
maksuviivästyksiin ja ohjelmien 
täytäntöönpanon viivästyksiin ja odottaa 
tästä syystä komission maksuja koskevaa 
suunnitelmaa ongelman ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 25
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että julkisen talouden 
säästötoimilla on tavallisesti kielteinen 
vaikutus talouteen ja teollisuuteen, ellei 
näihin toimiin liity rakenteellisia 
uudistuksia, joilla pyritään kilpailukyvyn 
lisäämiseen;

Or. en
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Tarkistus 26
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa on 
pantu täytäntöön uudistuksia, joilla 
pyritään elvyttämään julkista taloutta, 
joka on työpaikkoja luovan ja 
pitkäaikaisen kasvun takaaja, mutta joilla 
voi olla lyhyellä aikavälillä vaikutusta 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investointeja lykätään tai ne ovat 
vähentyneet ja valmistajien luoton 
saannista on tullut vaikeampaa;

Or. fr

Tarkistus 27
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että tarvitaan lisätoimenpiteitä ja 
investointeja tuotantorakenteen 
lujittamiseksi jäsenvaltioissa ja 
valmistajien luoton saannin edistämiseksi;

Or. de
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Tarkistus 28
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat välttämättömiä, jotta uudelleen 
tasapainotettu talousarvio voi lujittaa 
tuotantorakennetta, minkä seurauksena 
tehdään jälleen vankan rahoitustilanteen 
pohjalta investointeja ja helpotetaan 
valmistajien luoton saantia;

Or. de

Tarkistus 29
Renato Soru

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa; katsoo kyseisen kielteisen 
vaikutuksen olevan monissa 
jäsenvaltioissa ilmenneen jatkuvasti 
kiihtyvän laman alkuunpanija; 

Or. it
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Tarkistus 30
Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa; korostaa tarvetta 
“mesotaloudelliseen” (aluekeskeinen) 
lähestymistapaan talouden elvyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet, 
jotka ovat troikan virheellisen politiikan 
seurausta, ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

Or. fr
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Tarkistus 32
José Blanco López

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet, valmistajien 
luoton saannista on tullut vaikeampaa ja 
työttömyys on kasvanut;

Or. es

Tarkistus 33
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
kriisi on vaikuttanut kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

Or. fr
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Tarkistus 34
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja 
valmistajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

3. toteaa, että monissa Euroopan maissa 
toteutetut julkisen talouden säästötoimet 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
tuotantorakenteeseen, minkä seurauksena 
investoinnit ovat vähentyneet ja alan 
tuottajien luoton saannista on tullut 
vaikeampaa;

Or. it

Tarkistus 35
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että rahoitusmarkkinoiden 
sirpaloituminen, eurooppalaisten yritysten 
riskinottopelko ja innovaatiovarovaisuus 
jarruttavat työpaikkojen luomista ja 
kasvua;

Or. de

Tarkistus 36
Evžen Tošenovský

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja 

Poistetaan.
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investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja 
investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja 
investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

4. korostaa, että yksi tärkeimmistä 
tavoitteista on uuden ja ihmisarvoisen 
työn luominen koheesiopolitiikan 
välineiden avulla; korostaa tästä syystä, 
että jäsenvaltioiden on keskitettävä 
toimintalinjansa ihmisarvoisen työn 
kehittämiseen samalla, kun ne panevat 
täytäntöön operationaalisia ohjelmia 
nykyisellä rahoituskaudella, jotta voidaan 
torjua korkeaa nuorisotyöttömyyttä ja 
auttaa alueita kehittämään talouttaan 
terveellä ja kestävällä tavalla;

Or. en
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Tarkistus 39
Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja;

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja; muistuttaa, että 
kaikilla investoinneilla ja hankkeilla 
pitäisi edistää ympäristönsuojelua, 
erityisesti edistää uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
energiatehokkuustoimia; muistuttaa, että 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palvelujen maailmanmarkkinoiden 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 
vuoteen 2020 mennessä noin kahteen 
biljoonaan euroon vuodessa1a;

__________________
1 a Selvitys: ympäristö- ja 
resurssitehokkuusparannuksista 
riippuvaisten työpaikkojen lukumäärä, 
s. 9 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Tarkistus 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 4. katsoo, että kaikki koheesiopolitiikan 
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rahoittamiin hankkeisiin ja 
investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

uudet hankkeet ja investoinnit 
suunnataan kohti maksimaalisia tuloksia 
ja vaikutusta ja niissä otetaan huomioon 
uusi tuloskehys älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 41
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja;

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi yhtenä tavoitteena sisällyttää 
uusien työpaikkojen luominen, mutta 
torjuu laillisin ja taloudellisin perustein 
pakollisen työllistämisvelvoitteen1a;

__________________
1a Työllistämisvelvoite johtaisi välittömästi 
investointien suuntaamiseen pitkän 
aikavälin hankkeista lyhyen aikavälin 
spekulointiin.

Or. de

Tarkistus 42
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja 
investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

4. pitää ilahduttavana, että uudet EU:n 
rahoittamat hankkeet ja investoinnit 
ajanjaksolla 2014–2020 mahdollistavat 
uusien korkealaatuisten työpaikkojen 
luomisen;
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Or. fr

Tarkistus 43
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja;

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi liittää paikallisen työllisyyden 
edistämistä koskeva velvoite;

Or. fr

Tarkistus 44
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n
rahoittamiin hankkeisiin ja 
investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

4. katsoo, että EU:n rahoittamilla 
hankkeilla ja investoinneilla olisi 
pyrittävä luomaan uusia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
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rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja;

rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää paikallinen 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja, jotka 
olisi täytettävä paikallisesti;

Or. fr

Tarkistus 46
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja 
investointeihin pitäisi sisällyttää 
työllistämisvelvoite, johon kuuluu velvoite 
luoda uusia ja varmoja työpaikkoja;

4. katsoo, että kaikki uudet EU:n 
rahoittamat hankkeet ja investoinnit olisi 
periaatteessa suunnattava uusien ja 
varmojen työpaikkojen luomiseen;

Or. de

Tarkistus 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja;

4. katsoo, että kaikkiin uusiin EU:n 
rahoittamiin hankkeisiin ja investointeihin 
pitäisi sisällyttää työllistämisvelvoite, 
johon kuuluu velvoite luoda uusia ja 
varmoja työpaikkoja; katsoo, että tästä 
syystä investoinnit olisi ensisijaisesti 
tehtävä kannattaviin ja tuottaviin 
hankkeisiin;

Or. fr



PE546.684v01-00 26/48 AM\1046267FI.rtf

FI

Tarkistus 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää myöntää 
lisää tukea erityisesti mikroyrityksille sekä 
pienille ja keskisuurille yrityksille (mpk-
yritykset) ja työntekijöiden osuuskunnille, 
jotta voidaan tehostaa niiden tuottavuutta 
vakaassa liiketoimintaympäristössä, 
minimoida suuryritysten ja 
konglomeraattien määräävien markkina-
asemien vaikutus ja auttaa mpk-yritysten 
ja työntekijöiden osuuskuntien 
perustamista ja kasvamista;

Or. en

Tarkistus 49
Paul Tang

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää keskittää 
EU:n investoinnit aihekohtaisiin 
prioriteetteihin, kuten tutkimukseen ja 
innovointiin, digitaalistrategiaan, pk-
yritysten tukemiseen ja vähähiiliseen 
talouteen, jotta maksimoidaan 
talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen 
tehtävien investointien vaikutus;

Or. en
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Tarkistus 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää ilahduttavana 
pääomamarkkinaunionia koskevaa 
ehdotusta, ja pitää sitä tärkeänä välineenä 
Euroopan investointisuunnitelman 
täydentämisessä ja pk-yritysten luoton 
saannin parantamisessa sekä 
pankkilainoille vaihtoehtoisten 
rahoituslähteiden kehittämisessä, 
listautumisantien parantaminen mukaan 
luettuna;

Or. en

Tarkistus 51
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että yksityisiä investoijia 
pidättelevät tehottomat sisäiset 
kustannusrakenteet, jotka ovat 
aiheutuneet rakenneuudistusten 
toteuttamatta jättämisestä;

Or. de
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Tarkistus 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa panemaan nopeasti 
täytäntöön pääomamarkkinaunionin, 
jotta tuetaan teollisuuden johtamaa 
suunnattujen osakeantien 
eurooppalaisten markkinoiden 
kehittämistä ja 
pitkäaikaissijoitusrahastojen 
käynnistämistä; katsoo, että onnistunut 
pääomamarkkinaunioni vähentää EU:n 
rahoitusmarkkinoiden sirpaloitumista ja 
auttaa siten vähentämään rahoituksen 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 53
Paul Tang

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että investoinnit olisi 
keskitettävä aloille, jotka kykenevät 
synnyttämään kerrannaisvaikutuksia 
työpaikkojen luomiseen ja kasvuun, kuten 
investoinnit innovointiin ja koulutukseen;

Or. en
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Tarkistus 54
Paul Tang

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa alueellisen rahoituksen 
merkitystä pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jotka toimivat työpaikkojen 
luomisen, älykkään kasvun, 
digitaalitalouden ja vähähiilisen talouden 
alueellisena moottorina;

Or. en

Tarkistus 55
Paul Tang

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. korostaa, että koheesiopolitiikan 
yhteydessä on tärkeää rahoittaa 
siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta sekä 
hiilidioksidin vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien vuosien 2020 ja 
2030 tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 56
Paul Tang

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. toteaa, että EU:n varoista 
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rahoitetuista hankkeista raportoinnissa 
keskitytään tavallisesti sääntöjen ja 
asetusten noudattamiseen eikä 
saavutettuihin vaikutuksiin, mikä 
aiheuttaa tietämättömyyttä EU:n tukien 
tehokkuudesta; korostaa tässä yhteydessä, 
että on tärkeää kerätä järjestelmällisesti 
tietoa EU:n rahoituksen vaikutuksesta, 
jotta voidaan lisätä EU:n menojen 
vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 57
Evžen Tošenovský

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
kaikilla investoinneilla ja hankkeilla 
pitäisi edistää ympäristönsuojelua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta 

Poistetaan.
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bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
kaikilla investoinneilla ja hankkeilla 
pitäisi edistää ympäristönsuojelua;

Or. fr

Tarkistus 59
Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
kaikilla investoinneilla ja hankkeilla 
pitäisi edistää ympäristönsuojelua;

5. toteaa, että tutkimuksella ja 
kehittämisellä on erittäin tärkeä tehtävä 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja tukee voimakkaasti 
tutkimuksessa ja kehittämisessä 
käytettävää "suhteellisen innovoinnin" 
lähestymistapaa, jossa asetetaan etusijalle 
innovaatiokuilun pienentäminen 
unionissa; kehottaa selventämään 
edelleen älykkään erikoistumisen 
käsitettä, joka voi mahdollisesti edistää 
EU:n alueiden kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 

5. korostaa, että on tärkeää käyttää 
koheesiorahaston varoja tehokkaasti, jotta 
maksimoidaan sen vaikutus Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteisiin pyrkimisessä 
ja tuetaan erityisesti pk-yrityksiä, 
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vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
kaikilla investoinneilla ja hankkeilla 
pitäisi edistää ympäristönsuojelua;

tutkimusta ja innovointia ja lievennetään 
ilmastonmuutosta; muistuttaa, että 
koheesiopolitiikkaa olisi käytettävä 
investointivälineenä ja sen olisi kuljettava 
käsi kädessä kansallisen ja alueellisen 
uudistuspolitiikan kanssa;

Or. en

Tarkistus 61
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että yksityisille investoijille olisi 
luotava vakaa ympäristö liikenteen ja 
strategisten infrastruktuurien,
innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen 
aloilla, koska muuten ei voida päästä 
tavoitteeseen nostaa teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; vaatii 
asianmukaista tasapainoa teollisuuden 
palauttamisen sekä ympäristön- ja 
ilmastonsuojelun tavoitteiden välille;

Or. de

Tarkistus 62
Paul Tang

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
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muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua; pitää myönteisenä 
uutta Euroopan strategisten investointien 
rahastoa; kehottaa komissiota 
koordinoimaan Euroopan strategisten 
investointien rahaston menoja olemassa 
olevien koheesiopolitiikan tukien kanssa, 
jotta maksimoidaan mahdollinen 
vipuvaikutus;

Or. en

Tarkistus 63
Renato Soru

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua; katsoo lisäksi, että 
investointiponnisteluissa olisi keskityttävä 
sellaisiin innovatiivisiin aloihin, jotka 
ovat erittäin tärkeitä kestävän vihreän 
kasvun edellytysten luomiseksi;

Or. it

Tarkistus 64
Anne Sander

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että investointeja korkean 
teknologian teollisuudenaloihin sekä 
perinteisten teollisuudenalojen 
nykyaikaistamiseen ja digitalisointiin
pitäisi lisätä, koska muuten ei voida päästä 
tavoitteeseen nostaa teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
investoinneilla ja hankkeilla pitäisi myös
edistää ympäristönsuojelua ja kestävään 
kasvuun panostamista;

Or. fr

Tarkistus 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että olisi luotava vakaampi ja 
parempi sääntely-ympäristö sekä 
kansallisella että EU:n tasolla, jotta 
EU:sta saadaan houkuttelevampi 
erityisesti yksityisille investoijille, koska 
muuten ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 66
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua; muistuttaa, että näitä 
investointeja ja hankkeita ei ole 
mahdollista rahoittaa yksinomaan 
lainalla eikä myöskään pidä vaarantaa 
julkisen velan ja alijäämän vähentämistä 
koskevaa aikataulua;

Or. fr

Tarkistus 67
Ivan Jakovčić

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että jäsenvaltioiden sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten sosiaalisia 
ja koordinoituja julkisia investointeja 
pitäisi lisätä, koska muuten ei voida päästä 
tavoitteeseen nostaa teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
kaikilla investoinneilla ja hankkeilla pitäisi 
edistää ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että valtioiden sosiaalisia ja 
julkisia investointeja pitäisi lisätä, koska 
muuten ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

Or. fr

Tarkistus 69
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että julkisia ja yksityisiä 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää kilpailukykyä;

Or. de

Tarkistus 70
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
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investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelutavoitteiden 
saavuttamista;

Or. hu

Tarkistus 71
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten 
on lähes mahdotonta päästä tavoitteeseen 
nostaa teollisuuden osuutta 
bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; muistuttaa, että 
investoinneilla ja hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

Or. it

Tarkistus 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja pitäisi lisätä, koska muuten ei 
voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 

5. katsoo, että sosiaalisia ja julkisia 
investointeja erityisesti tutkimuksen ja 
kehittämisen alalla pitäisi lisätä, koska 
muuten ei voida päästä tavoitteeseen nostaa 
teollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
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hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua;

muistuttaa, että kaikilla investoinneilla ja 
hankkeilla pitäisi edistää 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 73
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. arvostelee sitä, että myönnettäessä 
EU:n varoja keskitytään itse menoihin ja 
hallinnollisten sääntöjen noudattamiseen 
eikä konkreettisten tulosten 
saavuttamiseen, jolloin tuloksena on, ettei 
EU:n rahoitusta voida asianmukaisesti 
arvioida eikä voida eritellä toimia, jotka 
olisivat kaikkein tehokkaimpia EU:n 
alueiden taloudellisen kehityksen 
edistämisessä;

Or. lt

Tarkistus 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla 
tartutaan työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään 
työpaikkoja paremmilla 
työntekijäoikeuksilla, parannetaan pääsyä 
julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen 
piiriin ja edistetään taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 

Poistetaan.



AM\1046267FI.rtf 39/48 PE546.684v01-00

FI

yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu 
sekä hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

(Tällainen strategia ei voi olla EU:n 
vastuulla etenkään, jos EU edelleen 
tiukasti vastustaa vaadittuja 
protektionistisia toimenpiteitä.)

Or. fr

Tarkistus 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään 
työpaikkoja paremmilla 
työntekijäoikeuksilla, parannetaan pääsyä 
julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen 
piiriin ja edistetään taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu 
sekä hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka perimmäisenä 
tavoitteena olisi oltava työttömyyden 
torjunta ja kilpailukyvyn, kasvun ja 
työpaikkojen turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 76
Evžen Tošenovský
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu 
sekä hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan teollisuusstrategian, 
jonka avulla tartutaan työttömyyteen, 
varmistetaan voimakkaampi kasvu ja 
lisätään työpaikkoja ja edistetään 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 77
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan teollisuuden 
palauttamista Eurooppaan koskevan 
kattavan strategian, jonka avulla 
verokannustintoimia käyttämättä ja 
minkäänlaista syrjäyttämisriskiä 
aiheuttamatta tartutaan työttömyyteen, 
varmistetaan voimakkaampi kasvu, lisätään 
työpaikkoja, parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.
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Or. de

Tarkistus 78
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään EU:ssa tarvittavaa taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 
suojellaan yksilöiden perusoikeuksia ja 
säilytetään taloudellisten ja sosiaalisten 
tavoitteiden välinen tasapaino; katsoo, että 
strategian perimmäisenä tavoitteena pitäisi 
olla kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu 
sekä hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn ja 
palkan takaaminen kaikille.

Or. lt

Tarkistus 79
José Blanco López

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
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alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan, sekä kiinnittämään erityistä 
huomiota väestökadosta ja ikääntymisestä 
kärsiviin alueisiin; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

Or. es

Tarkistus 80
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
ja tehostetaan työmarkkinavuoropuhelua, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ammatillisen ja 
henkilökohtaisen kehityksen takaaminen 
kaikille.

Or. fr

Tarkistus 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla ja 
työolosuhteilla, edistetään 
turvallisuustoimenpiteitä ja parannetaan 
pääsyä julkisen terveydenhuollon ja 
koulutuksen piiriin ja edistetään 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa tarvitaan; 
katsoo, että strategian perimmäisenä 
tavoitteena pitäisi olla kestävä kehitys ja 
korkea elämänlaatu sekä hyvinvoinnin ja 
ihmisarvoisen työn takaaminen kaikille.

Or. en

Tarkistus 82
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu ja lisätään 
työpaikkoja sekä suojellaan 
työntekijäoikeuksia ja taataan pääsy
julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen 
piiriin ja pyritään edelleen edistämään
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

Or. it
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Tarkistus 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan valtioihin 
perustuvan kattavan teollisuusstrategian, 
jonka avulla tartutaan työttömyyteen, 
varmistetaan voimakkaampi kasvu, lisätään 
työpaikkoja paremmilla 
työntekijäoikeuksilla, parannetaan pääsyä 
julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen 
piiriin ja edistetään tarvittavaa 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

Or. fr

Tarkistus 84
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu, 
kaikkien ihmisarvon turvaaminen sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 



AM\1046267FI.rtf 45/48 PE546.684v01-00

FI

takaaminen kaikille.

Or. en

Tarkistus 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa laatimaan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

6. kehottaa laatimaan kannattaviin pitkän 
aikavälin hankkeisiin perustuvan kattavan 
teollisuusstrategian, jonka avulla tartutaan 
työttömyyteen, varmistetaan 
voimakkaampi kasvu, lisätään työpaikkoja 
paremmilla työntekijäoikeuksilla, 
parannetaan pääsyä julkisen 
terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, mitä EU:ssa 
tarvitaan; katsoo, että strategian 
perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
kestävä kehitys ja korkea elämänlaatu sekä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen työn 
takaaminen kaikille.

Or. fr

Tarkistus 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että innovatiivisen ja 
tuottavan tutkimustoiminnan 
mahdollistamiseksi on välttämätöntä 
lisätä tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoitusta; vaatii tästä syystä 
yhdistämään paremmin toisiinsa olemassa 
olevat rahoitusvälineet, esim. Euroopan 
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rakenne- ja investointirahastot sekä 
Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksen, 
kuten Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1303/2013 säädetään;

Or. en

Tarkistus 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii suoraa tukea mpk-yritysten 
vakaan kasvun ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi, jotta parannetaan 
työvoiman tuottavuutta ja resurssien 
käytön tehokkuutta ja pysytään kehittyvän 
tietoyhteiskunnan ja tasapainoiseen 
talouskasvuun perustuvan kehityksen 
vauhdissa erityisesti jäsenvaltioissa, joissa 
kriisillä on ollut suurempi vaikutus mpk-
yritysten sulkemiseen;

Or. en

Tarkistus 88
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita 
vauhdittamaan nuorisotakuuohjelmaa, 
sillä kriisi on aiheuttanut sen, että 
suhteettoman suuri määrä uransa alussa 
olevista nuorista ei ole löytänyt 
työpaikkaa ja nuorisotyöttömyys on 
noussut hälyttävälle tasolle puolella 
alueista;
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Or. hu

Tarkistus 89
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa laatimaan 
koheesiorahoituksen osana 
erityisohjelman, jonka avulla voidaan 
auttaa heikoimmassa asemassa olevia 
alueita pysymään mukana kehityksessä 
kohdentamalla investointeja, tehostamalla 
koulutusta, luomalla työpaikkoja ja 
kehittämällä kaupunkien välistä 
liikennettä; panee merkille, että 
taantuvilla alueilla vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttaminen on 
mahdotonta;

Or. hu

Tarkistus 90
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa hyödyntämään 
investointisuunnitelmaa siten, että 
edistetään sisämarkkinoiden 
päätökseensaantia rahoituksen, 
televiestinnän, energian, liikenteen ja 
palvelujen aloilla;

Or. de
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Tarkistus 91
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa työllisyystilanteen 
parantamiseksi ottamaan lakeja ja 
sääntelyä laadittaessa asianmukaisesti 
huomioon pk-yritysten tarpeet sekä 
tarjoamaan työpaikkoja luoville yrityksille 
koosta riippumatta paremmat 
luotonsaantimahdollisuudet;

Or. de

Tarkistus 92
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa saattamaan digitaaliset 
sisämarkkinat päätökseen, jotta voidaan 
parantaa yritysten innovaatiotilannetta, 
tiedon- ja ajatustenvaihtoa sekä 
Euroopan laajuista kilpailu- ja 
innovointikykyä;

Or. de


