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Tarkistus  9 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. kehottaa komissiota ottamaan täyden 

vastuun siitä, että hankeohjaus ja -rahoitus 

mahdollistetaan seuraavilla aloilla: 

34. kehottaa komissiota ottamaan täyden 

vastuun siitä, että hankeohjaus ja -rahoitus 

mahdollistetaan seuraavilla aloilla: 

– uudet investoinnit tutkimukseen ja 

kehittämiseen sekä uusiutuvien 

energialähteiden käyttöönottoon, 

energiatehokkuuteen erityisesti Euroopan 

rakennuskannassa sekä yleisesti resurssien 

käytön tehokkuuteen, 

– uudet investoinnit tutkimukseen ja 

kehittämiseen sekä uusiutuvien 

energialähteiden käyttöönottoon, 

energiatehokkuuteen erityisesti Euroopan 

rakennuskannassa sekä yleisesti resurssien 

käytön tehokkuuteen, 

– Euroopan laajuisen energiaverkon 

lujittaminen liittämällä yhteen kansalliset 

verkot ja huolehtimalla suurten 

tuotantokeskusten uusiutuvista 

energialähteistä tuottaman energian 

jakelusta kuluttajille sekä energian uusien 

varastointimuotojen ja Euroopan 

suurjännitetasasähkönsiirtoon (HVDC) 

käytettävän "superverkon" käyttöönotto, 

– Euroopan laajuisen energiaverkon 

lujittaminen liittämällä yhteen kansalliset 

verkot ja huolehtimalla suurten 

tuotantokeskusten uusiutuvista 

energialähteistä tuottaman energian 

jakelusta kuluttajille sekä energian uusien 

varastointimuotojen ja Euroopan 

suurjännitetasasähkönsiirtoon (HVDC) 

käytettävän "superverkon" käyttöönotto, 

 – EU:n avaruusperusteisen 

infrastruktuurin tukeminen 

radionavigoinnin ja maan havainnoinnin 

alalla, jotta voidaan edistää uusien EU:n 

palvelujen tarjoamista ja innovoivien 

sovellusten kehittämistä sekä EU:n 

lainsäädännön ja toimintalinjojen 

täytäntöönpanoa, 

– sellaisen julkisen 

suurnopeusrautatieverkon kehittäminen, 

joka yhdistää unionin itä–länsi- ja pohjois–

– sellaisen julkisen 

suurnopeusrautatieverkon kehittäminen, 

joka yhdistää unionin itä–länsi- ja pohjois–
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etelä-suunnassa, sekä suunnitelmien 

laatiminen, jotta voidaan helpottaa sen 

infrastruktuuriin ja julkisessa omistuksessa 

olevaan kriittiseen infrastruktuuriin 

tehtäviä investointeja, 

etelä-suunnassa, sekä suunnitelmien 

laatiminen, jotta voidaan helpottaa sen 

infrastruktuuriin ja julkisessa omistuksessa 

olevaan kriittiseen infrastruktuuriin 

tehtäviä investointeja, 

– nopean internetyhteyden tarjoaminen 

kaikkialla unionissa, EU:n 

digitaalistrategian nopean täytäntöönpanon 

varmistaminen ja luotettavan, 

maksuttoman yhteyden tarjoaminen 

kaikille kansalaisille, 

– nopean internetyhteyden tarjoaminen 

kaikkialla unionissa, EU:n 

digitaalistrategian nopean täytäntöönpanon 

varmistaminen ja luotettavan, 

maksuttoman yhteyden tarjoaminen 

kaikille kansalaisille, 

– johtoaseman luominen EU:lle sähköisten 

terveydenhuoltopalvelujen alalla, 

– johtoaseman luominen EU:lle sähköisten 

terveydenhuoltopalvelujen alalla, 

– sähköisten kulkuvälineiden edelleen 

kehittäminen ja niitä koskevien yhteisten 

standardien laatiminen; 

– sähköisten kulkuvälineiden edelleen 

kehittäminen ja niitä koskevien yhteisten 

standardien laatiminen; 

Or. en 
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Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Otsikko ennen 24 kohtaa 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Vastatoimet (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

 


