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Tarkistus 1
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa oli 
kuudes jatkuvan kasvun vuosi, että 
Euroopan talouden laajeneminen jatkui 
vuonna 2019, tarjoten työpaikkoja 
ennätysmäärälle ihmisiä ja auttaen heidät 
pois köyhyydestä ja sosiaalisen 
syrjäytymisen piiristä; toteaa, että 
jäsenvaltioiden toteuttamat 
rakenneuudistukset, investoinnit ja 
vastuulliset finanssipolitiikat edistävät 
nykyistä talouskasvua ja että 
koheesiopolitiikka oli keskeisessä 
asemassa, vaikka on tehtävä enemmän 
niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden kasvu 
on hitaampaa ja työttömyysluvut korkeat, 
erityisesti nuorten osalta;

Or. en

Tarkistus 2
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. panee merkille, että Euroopan 
komission mukaan kasvunäkymät ovat 
heikentyneet, investoinnit ja 
potentiaalinen kasvu jäävät edelleen 
kriisiä edeltävistä tasoista, EU:n alueiden 
väliset taloudelliset erot ovat kasvaneet, 
eriarvoisuus EU:ssa on lisääntynyt ja 
työttömyyden vähentäminen on 
hidastunut; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden unionin alueiden ja 
valtioiden tukemiseksi, joiden kasvu on 
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hitaampaa, eriarvoisuus suurempaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

Or. en

Tarkistus 3
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta; muistuttaa, että 
yhtenäismarkkinoiden perustaminen ei 
saa aiheuttaa ihmisoikeusloukkauksia; 
korostaa henkilötietojen ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua digitaalisten 
sisämarkkinoiden yhteydessä; muistuttaa, 
että tuotannon siirtämistä muualle on 
pyrittävä torjumaan, jotta voidaan 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
aiheuttavia kansainvälisiä kuljetuksia;

Or. fr

Tarkistus 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
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tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, sekä niiden, 
joiden on selvittävä laajamittaisesta 
väestökadosta, erityisesti nuorten osalta; 
korostaa, että vähemmän kehittyneillä 
alueilla työvoimapula uhkaa horjuttaa 
koheesiopolitiikan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

Or. ro

Tarkistus 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta; korostaa, että 
luokituslaitos laski hiljattain euroalueen 
julkisyhteisöjen luottokelpoisuuden 
vuotuiset näkymät vakaista negatiivisiksi 
vuoden 2020 osalta;

Or. en

Tarkistus 6
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
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enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta; korostaa, että tarvitaan 
investointeja, joilla helpotetaan nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien pääsyä 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta, ja toteaa, että voitaisiin 
ottaa käyttöön erityisiä tukijärjestelmiä, 
joilla tuetaan ja lisätään työllisyyttä tältä 
osin;

Or. en

Tarkistus 8
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
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työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta, ja jotka kohtaavat 
ilmastonmuutokseen ja ympäristön 
kannalta haitalliseen toimintaan liittyviä 
haasteita;

Or. en

Tarkistus 9
Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; huomauttaa, että 
haavoittuvuuksia on edelleen, ja korostaa, 
että on tehtävä enemmän niiden 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, joihin kriisi 
on vaikuttanut eniten ja joiden kasvu on 
hitaampaa ja työttömyysluvut korkeat, 
erityisesti nuorten osalta;

Or. en

Tarkistus 10
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta, sillä komission 
ennusteiden mukaan euroalueen BKT 
kasvaa 1,2 prosenttia vuosina 2020 
ja 2021; korostaa, että on tehtävä enemmän 
niiden jäsenvaltioiden tukemiseksi, joiden 
kasvu on hitaampaa ja työttömyysluvut 
korkeat, erityisesti nuorten osalta;
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Or. en

Tarkistus 11
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun hidastumisesta 
ja siitä, että eriarvoisuutta on edelleen; 
korostaa, että on tehtävä enemmän tämän 
eriarvoisuuden torjumiseksi ja niiden 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, joiden kasvu 
on hitaampaa ja työttömyysluvut korkeat, 
erityisesti nuorten osalta;

Or. en

Tarkistus 12
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta, ja toteaa, että 
työttömyysaste on ennusteiden mukaan yli 
7 prosenttia euroalueella vuosina 2020 
ja 2021;

Or. en

Tarkistus 13
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Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta, ja jotka ovat vähemmän 
kehittyneitä;

Or. es

Tarkistus 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten ja muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien osalta;

Or. en

Tarkistus 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1. toteaa, että Euroopan taloudessa on 
nähtävissä merkkejä kasvun 
hidastumisesta; korostaa, että on tehtävä 
enemmän niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden kasvu on hitaampaa ja 
työttömyysluvut korkeat, erityisesti 
nuorten osalta;

1. toteaa, että Euroopan talouden 
kasvu jatkuu, mutta siinä on suuria eroja; 
korostaa, että on tehtävä enemmän niiden 
alueiden tukemiseksi, joiden kasvu on 
hitaampaa ja työttömyysluvut korkeat, 
erityisesti nuorten osalta;

Or. en

Tarkistus 16
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) toteaa, että EU:n viennin kasvun 
odotetaan olevan vuosina 2020 ja 2021 
hitaampaa kuin kymmenen viime vuoden 
aikana; korostaa vientiä edistävien 
aloitteiden merkitystä, jotta voidaan 
vauhdittaa talouskasvua EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 17
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2) toteaa, että vientiä edistävät 
aloitteet voisivat auttaa ratkaisemaan 
työttömyyteen liittyviä ongelmia, 
lisäämään koheesiota ja vähentämään 
alueiden välisiä taloudellisia eroja;

Or. en
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Tarkistus 18
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin 
jännitteet tehdasteollisuudessa vaikuttavat 
kielteisesti investointeihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin jännitteet 
tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti 
investointeihin;

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin jännitteet 
tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti 
investointeihin; on painokkaasti sitä 
mieltä, että on siirryttävä kiireellisesti 
lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, ja 
kehottaa komissiota aloittamaan 
politiikkojen muutoksen kasvun 
paradigmasta talouteen kasvun jälkeen ja 
kestävään kehitykseen, jolloin talous- ja 
rahaliitto saadaan kestävälle pohjalle;

Or. en

Tarkistus 20
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
2 kohta



PE646.910v02-00 12/64 AM\1197451FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin 
jännitteet tehdasteollisuudessa vaikuttavat 
kielteisesti investointeihin;

2. korostaa, että hyvin kohdennetut 
investoinnit ovat erittäin tärkeitä EU:n 
talouden vahvistamiseksi yhdessä 
koheesiopolitiikan tehokkuuden ja 
tulossuuntautuneisuuden lisäämisen sekä 
kolmansien maiden kanssa hyvin 
neuvoteltujen kauppasopimusten kanssa;

Or. en

Tarkistus 21
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin jännitteet 
tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti 
investointeihin;

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin jännitteet 
tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti 
laiteinvestointeihin, jotka ovat 
ennusteiden mukaan lähes kaksi kertaa 
pienemmät vuosina 2020 ja 2021 kuin 
vuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 22
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat 
epävarmat ja että kaupankäynnin jännitteet 
tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti 
investointeihin;

2. panee merkille, että 
maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat yhä 
hillittyjä ja niiden odotetaan olevan 
heikommat kuin vuosina 2014–2018, ja 
toteaa, että kaupankäynnin jännitteet 
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tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti 
investointeihin;

Or. en

Tarkistus 23
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) toteaa, että jopa ilman mahdollista 
kauppasodan kärjistymistä komissio 
ennustaa, että kehittyneiden talouksien 
kasvu on vuosina 2020 ja 2021 vaisua, 
noin 1,6 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että 
tuottavuuden kasvu on EU:ssa edelleen 
huomattavasti muiden globaalien 
toimijoiden tasoa pienempää; toteaa 
lisäksi, että EU:n sisäiset erot ovat 
kasvaneet ja että tehokkaimpaan 
10 prosentin joukkoon kuuluvat alueet 
ovat kuusi kertaa tuottavampia kuin 
vähiten tehokkaan 10 prosentin joukkoon 
kuuluvat alueet; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti kansallisten 
tuottavuuskomiteoiden perustamiseen, 
jotta voidaan edistää kansallista 
keskustelua siitä, miten voidaan tehostaa 
tuottavuutta ja vahvistaa 
rakenneuudistusten kansallista 
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omistajuutta;

Or. en

Tarkistus 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. korostaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa vallitseva alhainen 
tulotaso on edelleen haaste 
koheesiopolitiikalle ja että korkea 
työttömyysaste yhdistettynä epävarmoihin 
työsuhteisiin johtaa suuriin 
maastamuuttolukuihin Euroopan 
unionissa, mikä edellyttää selkeitä ja 
keskitettyjä toimenpiteitä 
väestötasapainon varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 26
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti; korostaa, 
että jäsenvaltioilla on keskeinen rooli 
alueiden taloudellisessa ja sosiaalisessa 
kehityksessä sekä Euroopan unionin 
kasvussa; muistuttaa, että kansallisten 
hallitusten yhteistyö on Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman menestyksen 
kannalta olennaisen tärkeää; painottaa, 
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että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta 
vastaavat pääasiassa jäsenvaltiot, jotka 
toimivat luonnostaan välittäjinä 
Euroopan unionin ja alueiden välillä;

Or. fr

Tarkistus 27
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti; kehottaa 
siirtymään kaikenlaisissa investoinneissa 
kohti kestäviä investointeja; vaatii 
käyttämään ERI-rahastoja kestävään 
liikkuvuuteen, ekoyrittäjiin, vihreään 
infrastruktuuriin ja fossiilisten 
polttoaineiden vaiheittaiseen 
lopettamiseen, jotta vältetään 
vahingoittamasta ympäristöä ja ilmastoa;

Or. en

Tarkistus 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin eri alueiden välisten erojen 
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poistamista johdonmukaisesti; poistamista johdonmukaisesti; pitää 
erittäin huolestuttavana, että EIP:n 
investoinnit ovat edelleen 
maantieteellisesti epätasapainossa;

Or. en

Tarkistus 29
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden, myös 
syrjäseutualueiden, kuten saarten, 
vuoristoalueiden ja harvaan asuttujen 
alueiden, välisten erojen poistamista 
johdonmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 30
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti; pitää siksi 
tarpeellisina uusia indikaattoreita, joissa 
keskitytään myös sosiaalisiin näkökohtiin;

Or. en
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Tarkistus 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on taattava 
koheesiorahastojen vahvistaminen, jotta 
niiden avulla edistetään sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista;

Or. es

Tarkistus 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä kilpailukyvyn 
lisäämistä ja sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen eriarvoisuuden ja unionin 
alueiden välisten erojen poistamista 
johdonmukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 33
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
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ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja maat alueellisen 
eriarvoisuuden ja unionin valtioiden ja 
alueiden välisten erojen poistamista 
johdonmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson olisi edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 35
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista johdonmukaisesti;

3. huomauttaa, että eurooppalainen 
ohjausjakso voi myös edistää sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden 
ja unionin alueiden välisten erojen 
poistamista;

Or. en

Tarkistus 36
Tamás Deutsch
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen 
nousuun;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

4. korostaa osallistavampaa kasvua 
koskevan unionin tavoitteen tarkoittavan, 
että vihreisiin työpaikkoihin, 
infrastruktuuriin, koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

Or. en



PE646.910v02-00 20/64 AM\1197451FI.docx

FI

Tarkistus 38
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen 
nousuun;

4. korostaa, että suuret alueelliset 
erot ovat edelleen keskeinen huolenaihe; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
koheesiopolitiikan investoinnit ovat 
ratkaisevan tärkeitä näiden erojen 
vähentämiseksi, ja suhtautuu myönteisesti 
koheesiopolitiikan ja rakenneuudistusten 
tiiviimpään yhteyteen vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 39
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
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kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun; kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun; 
toteaa, että komission ennusteiden 
mukaan reaaliset palkansaajakorvaukset 
työntekijää kohti kasvavat euroalueella 
alle prosentin seuraavien kahden vuoden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 40
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita ja vähentämällä liiallista 
ylijäämää; korostaa osallistavampaa kasvua 
koskevan unionin tavoitteen tarkoittavan, 
että vihreään infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen, 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun; 
katsoo, että olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota eriarvoisuuden torjumiseen 
myös koheesiopolitiikan määrärahojen 
avulla panemalla täytäntöön tehokkaita 
välineitä ja kohdentamalla resursseja;

Or. en

Tarkistus 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen 
nousuun;

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa pääosin, että EU:n 
olisi hyödynnettävä tilaisuus investoida 
tulevaisuuden taitoihin ja 
infrastruktuuriin, mikä johtaa 
tuottavuuden ja tulojen nousuun;

Or. en

Tarkistus 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja panemalla korvaavat 
toimenpiteet täytäntöön; korostaa 
osallistavampaa kasvua koskevan unionin 
tavoitteen tarkoittavan, että 
infrastruktuuriin, koulutukseen, terveyteen 
sekä tutkimukseen ja innovointiin 
investoidaan enemmän; korostaa, että 
tuottavuuden kasvun olisi johdettava 
yrittäjyydelle suotuisaan ilmapiiriin, 
palkkojen nousuun ja houkutteleviin 
työpaikkoihin.

Or. ro
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Tarkistus 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että kasvua edistävään 
kestävään infrastruktuuriin, koulutukseen, 
terveyteen sekä tutkimukseen ja 
innovointiin investoidaan enemmän; 
korostaa, että tuottavuuden kasvun olisi 
johdettava palkkojen nousuun;

Or. en

Tarkistus 44
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että vientiä tuetaan enemmän 
ja infrastruktuuriin, koulutukseen, 
terveyteen sekä tutkimukseen ja 
innovointiin investoidaan enemmän; 



PE646.910v02-00 24/64 AM\1197451FI.docx

FI

kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun; korostaa, että tuottavuuden kasvun olisi 
johdettava palkkojen nousuun;

Or. en

Tarkistus 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen, innovointiin ja 
digitalisaatioon investoidaan enemmän; 
korostaa, että tuottavuuden kasvun olisi 
johdettava palkkojen nousuun;

Or. es

Tarkistus 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi vauhdittaa entisestään 
alueiden ja jäsenvaltioiden välistä 
taloudellista ja sosiaalista lähentymistä 
mukauttamalla kauppavajeita, 
vähentämällä liiallista ylijäämää ja 
soveltamalla olemassa olevia pakotteita; 
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kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

korostaa osallistavampaa kasvua koskevan 
unionin tavoitteen tarkoittavan, että 
infrastruktuuriin, koulutukseen, terveyteen 
sekä tutkimukseen ja innovointiin 
investoidaan enemmän; korostaa, että 
tuottavuuden kasvun olisi johdettava 
palkkojen nousuun;

Or. en

Tarkistus 47
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä 
tutkimukseen ja innovointiin investoidaan 
enemmän; korostaa, että tuottavuuden 
kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

4. korostaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja 
jäsenvaltioiden välistä taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä mukauttamalla 
kauppavajeita, vähentämällä liiallista 
ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia 
pakotteita; korostaa osallistavampaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
tarkoittavan, että erityisesti 
infrastruktuuriin, koulutukseen, terveyteen 
sekä tutkimukseen ja innovointiin 
investoidaan enemmän; korostaa, että 
tuottavuuden kasvun olisi johdettava 
palkkojen nousuun;

Or. en

Tarkistus 48
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) toteaa, että komission ennusteiden 
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mukaan reaalisten työkustannusten 
odotetaan tällä hetkellä kasvavan 
0,0 prosenttia vuosina 2020 ja 2021;

Or. en

Tarkistus 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että EU:n talouden 
kasvua ei voida turvata, ellei 
menopolitiikkaan sovelleta uutta 
lähestymistapaa; katsoo siksi, että 
jokaiselle EU:n alueelle olisi tarjottava 
kaikki välineet, jotta yksityinen sektori voi 
tehdä investointeja ja hyödyntää alueen 
piilomahdollisuudet; kehottaa komissiota 
luomaan liiketoiminnalle ja kaupalle 
soveltuvan mallin kaikilla EU:n 
hitaamman kasvun alueilla, jotta voidaan 
parantaa paikallisten kansalaisten elämää 
ja työllisyysastetta;

Or. en

Tarkistus 50
Elisabetta Gualmini

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
uusi komissio on sitoutunut tarkistamaan 
vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisiä 
sääntöjä, jotka eivät enää ole 
tarkoituksenmukaisia aikana, jona talous 
polkee paikallaan ja kärsitään ali-
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investoinneista; katsoo siksi, että tarvitaan 
lisää joustavuutta, jotta voidaan 
vauhdittaa kasvua ja edistää ympäristöön 
kohdistuvia ja sosiaalisia julkisia 
investointeja sekä torjua ilmastokriisiä ja 
sen sosiaalisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää osallistaa 
paikallis- ja alueviranomaisia kansallisten 
uudistusohjelmien laatimisessa;

Or. es

Tarkistus 52
Elisabetta Gualmini

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kannustaa komissiota ottamaan 
käyttöön julkisia investointeja koskevan 
kultaisen säännön, jonka mukaan 
ympäristöön kohdistuvat ja sosiaaliset 
investoinnit jätetään pois vakaus- ja 
kasvusopimuksen alijäämää tai velkaa 
koskevien raja-arvojen laskemisesta, jotta 
kestävää ja sosiaalista valtion varojen 
käyttöä ei rajoiteta liiallisesti julkisen 
talouden perusteella;

Or. en
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Tarkistus 53
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan 
säilyttää sen eurooppalainen lisäarvo ja 
siten edistää talouskasvua, sosiaalista 
osallisuutta, innovointia ja 
ympäristönsuojelua;

5. painottaa, että tutkimuksen ja 
innovoinnin, myös digitaalisen 
infrastruktuurin ja aineettomien 
hyödykkeiden, alalla on merkittäviä 
investointivajeita, joihin voidaan puuttua 
koheesiopolitiikan temaattisissa 
tavoitteissa sekä Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmassa, ja korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027;

Or. en

Tarkistus 54
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä merkittävästi koheesiopolitiikan 
määrärahoja vuosiksi 2021–2027, jotta 
voidaan säilyttää sen eurooppalainen 
lisäarvo ja siten edistää kestävää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia, ilmastonmuutoksen torjuntaa 
ja ympäristönsuojelua; pitää lisäksi 
tärkeinä koheesiopolitiikan 
horisontaalisia periaatteita, kuten 
sukupuolten tasa-arvoa, syrjimättömyyttä 
ja kumppanuusperiaatteeseen perustuvaa 
kestävää kehitystä, koska niiden 
myönteisiä sivuvaikutuksia on vaikea 
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mitata, erityisesti sosiaalialalla;

Or. en

Tarkistus 55
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua; toivoo, 
että Euroopan aluekehitysrahastosta, 
Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta tai Euroopan meri- 
ja kalatalousrahastosta tulee vähähiilisten 
talouksien kehittämisen tärkeimmät 
välineet;

Or. fr

Tarkistus 56
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 

5. toteaa, että työmarkkinoiden 
teknologiset suuntaukset ja siirtyminen 
puhtaaseen talouteen muodostavat suuren 
haasteen alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle; muistuttaa, että 
Euroopan rakenne- ja 



PE646.910v02-00 30/64 AM\1197451FI.docx

FI

sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

investointirahastoilla, jotka ovat Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, alueellista kilpailukykyä, 
sosiaalista osallisuutta, innovointia ja 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 57
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; palauttaa 
mieliin, että Euroopan parlamentti on 
tiukasti sitä mieltä, että koheesiopolitiikan 
leikkauksia ei pidä hyväksyä, ja korostaa 
tarvetta lisätä koheesiopolitiikan 
määrärahoja vuosiksi 2021–2027, jotta 
voidaan säilyttää sen eurooppalainen 
lisäarvo ja lisätä sitä entisestään ja siten 
edistää talouskasvua, sosiaalista ja 
alueellista osallisuutta, innovointia ja 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa ja suosittaa, että 
jäsenvaltiot toimivat niiden erityisten 
suositusten mukaan, jotka komissio on 
antanut osana eurooppalaista 
ohjausjaksoa; korostaa tarvetta lisätä 
koheesiopolitiikan määrärahoja vuosiksi 
2021–2027, jotta voidaan säilyttää sen 
eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

Or. ro

Tarkistus 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027 sekä lisätä synergioita 
ja täydentävyyttä muiden EU:n rahastojen 
kanssa, jotta voidaan säilyttää sen 
eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 60
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein julkinen investointipolitiikka, on 
ratkaiseva rooli; korostaa tarvetta lisätä 
koheesiopolitiikan määrärahoja vuosiksi 
2021–2027, jotta voidaan säilyttää sen 
eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
kestävää talouskasvua ja työpaikkoja, 
sosiaalista osallisuutta, innovointia ja 
ympäristönsuojelua, myös Pariisin 
sopimuksen ilmastotavoitteita;

Or. en

Tarkistus 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli alueiden kehittämistä koskevassa 
prosessissa; korostaa tarvetta lisätä 
koheesiopolitiikan määrärahoja vuosiksi 
2021–2027, jotta voidaan säilyttää sen 
eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

Or. es

Tarkistus 62
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessin tukemisessa; 
korostaa tarvetta lisätä koheesiopolitiikan 
määrärahoja vuosiksi 2021–2027, jotta 
voidaan säilyttää sen eurooppalainen 
lisäarvo ja siten edistää talouskasvua, 
sosiaalista osallisuutta, innovointia ja 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 63
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
lisätä koheesiopolitiikan määrärahoja 
vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää 
sen eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

5. muistuttaa, että 
koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan 
tärkein investointipolitiikka, on ratkaiseva 
rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta 
säilyttää koheesiopolitiikan nykyiset 
määrärahat, jotta voidaan varmistaa sen 
eurooppalainen lisäarvo ja siten edistää 
talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
innovointia ja ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 64
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) korostaa, että koheesiopolitiikan 
määrärahojen lisääminen vuosiksi 
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2021-2027 auttaisi tasaamaan julkisten 
investointien ja BKT:n välistä suhdetta, 
jonka ennustetaan jäävän yhä kriisiä 
edeltävistä tasoista lähes puolessa EU:n 
jäsenvaltioista;

Or. en

Tarkistus 65
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
5 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2) katsoo, että koheesiorahoituksen 
lisääminen auttaisi rahoituksen saajia 
noudattamaan budjettikuria 
tasapainoisen talousarvion avulla ja että 
se myös edistäisi kasvua ja vähentäisi 
työttömyyttä;

Or. en

Tarkistus 66
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
5 kohta – 3 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3) toteaa, että koheesiorahoituksen 
lisääminen vuosiksi 2021–2027 auttaisi 
tukemaan useampia hankkeita, joista on 
selkeää hyötyä ympäristölle 
energiatehokkuuden osalta;

Or. en

Tarkistus 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että EU:n rahastoja, 
ohjelmia ja välineitä on 
yksinkertaistettava ja niiden joustavuutta 
on lisättävä, jotta voidaan lisätä 
strategisia investointeja koskeviin 
hankkeisiin tarkoitetun EU:n rahoituksen 
tehokkuutta ja maantieteellistä 
tasapainoa;

Or. en

Tarkistus 68
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. uskoo eurooppalaisen 
ohjausjakson ja koheesiopolitiikan 
vahvempaan yhteyteen, mutta katsoo 
samalla, että on arvioitava paremmin ja 
tarkemmin alueelliset ja paikalliset 
investointitarpeet ja koheesiopolitiikan 
rahastojen, keskitetysti hallinnoitavien 
rahastojen, kuten Horisontti Euroopan ja 
rahoitusvälineiden, väliset synergiat, jotta 
voidaan täyttää investointivaje.

Or. en

Tarkistus 69
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. panee merkille kestävän kehityksen 
tavoitteiden sisällyttämisen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
katsoo, ettei tämä voi kumota 
ohjausjakson alkuperäistä tarkoitusta ja 
tehtävää, koska se luotiin kehykseksi 
talouden ohjausjärjestelmälle; katsoo, että 
kasvun kestävän edistämisen olisi 
kuljettava käsi kädessä makrotalouden 
vakauden ja talousarvion tasapainon 
säilyttämisen kanssa; huomauttaa, että 
digitalisaation ja teknologian kehityksen 
tukeminen edistää merkittävästi kestävää 
kasvua; toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia; 
korostaa, että pk-yritykset ovat 
ratkaisevassa asemassa työllisyyden 
luomisessa ja olisi vähennettävä 
hallinnollista taakkaa, joka haittaa niiden 
tehokasta toimintaa;

Or. en

Tarkistus 70
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
pitää valitettavana, ettei käytössä ole 
vieläkään uutta EU:n strategiaa, joka 
korvaisi Eurooppa 2020 -strategian; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
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kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia 
ekologisen ja oikeudenmukaisen 
siirtymän välityksellä; pitää tässä 
yhteydessä tärkeinä Pariisin sopimuksessa 
tehtyjä sitoumuksia sekä EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamista ja 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamista 
vuoteen 2040 mennessä;

Or. en

Tarkistus 71
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti YK:n 
kestävän kehityksen Agenda 2030 
-toimintaohjelman 17 kestävän kehityksen 
tavoitteen sisällyttämiseen eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon, jotta ihmiset, heidän 
terveytensä sekä maapallo voidaan asettaa 
talouspolitiikan keskiöön; korostaa, että 
kestävän kehityksen tavoitteissa vaaditaan 
toimia vaurauden edistämiseksi ja 
talouskasvun lisäämiseksi ja samalla 
suojelemaan planeettaa, poistamaan 
köyhyyden ja vastaamaan eri sosiaalisiin 
tarpeisiin, joihin lukeutuvat koulutus, 
terveys, sosiaalinen suojelu ja 
työmahdollisuudet; toteaa, että tässä 
yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota työmarkkinoihin turvaamalla 
olemassa olevat työpaikat ja luomalla 
uusia;

Or. en
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Tarkistus 72
Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia; 
korostaa, että alhaiset tulotasot 
Euroopassa ovat edelleen haaste ja että 
sukupuolten palkkaero yhdistettynä 
epävarmoihin työsuhteisiin, erityisesti 
nuorten joukossa, on yhä vakava 
ongelma, joka on ratkaistava kiireellisesti;

Or. en

Tarkistus 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja suosittaa 
omaksumaan tasapainoisen ja 
vaiheittaisen lähestymistavan, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia; 
korostaa, että New Green Deal -ohjelman 
ei pidä estää investointeja 
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perusinfrastruktuureihin alueilla, joilla 
niitä ei ole;

Or. ro

Tarkistus 74
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia; 
korostaa, että ympäristönsuojelusta ja 
hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta on 
tehtävä pakollinen peruste julkisia 
hankintasopimuksia myönnettäessä;

Or. fr

Tarkistus 75
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
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olevat työpaikat ja luomalla uusia; olevat työpaikat, luomalla uusia 
työpaikkoja ja lisäämällä 
työmarkkinoiden osallistavuutta; korostaa 
tässä yhteydessä, että on tärkeää 
kannustaa syrjäytyneitä ja heikoimmassa 
asemassa olevia ryhmiä osallistumaan 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia sekä 
panostettava osallistavaan kasvuun, jotta 
vähennetään köyhyyttä ja erityisesti 
lapsiköyhyyttä;

Or. es

Tarkistus 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
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voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin mukauttamalla olemassa 
olevia työpaikkoja ja luomalla uusia 
kestävän talousmallin yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 78
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa myös talouspolitiikan 
keskiöön; toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia tai 
varmistamalla vähintään 
oikeudenmukainen siirtymä;

Or. en

Tarkistus 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että on kiinnitettävä erityistä 
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kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

huomiota työmarkkinoihin, jotta 
varmistetaan parhaat mahdolliset 
työpaikat kaikille, ja ottaa huomioon 
yhteisötalouden merkityksen tämän 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 80
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia 
korkeapalkkaisia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 

6. katsoo, että kestävän kehityksen 
tavoitteiden sisällyttämisessä 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon tavoitteena 
olisi oltava asettaa ihmiset, heidän 
terveytensä sekä maapallo talouspolitiikan 
keskiöön; toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
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työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

Or. en

Tarkistus 82
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo 
voidaan asettaa talouspolitiikan keskiöön; 
toteaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä eniten huomiota 
työmarkkinoihin turvaamalla olemassa 
olevat työpaikat ja luomalla uusia;

Or. en

Tarkistus 83
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) panee tyytyväisenä merkille, että 
ympäristön kestävyys, tuottavuuden 
kasvu, oikeudenmukaisuus ja 
makrotalouden vakaus ovat tulevina 
vuosina talouspolitiikan neljä 
ulottuvuutta; korostaa, että seuraavien 
ulottuvuuksien edistymisen seuranta on 
ratkaisevan tärkeää onnistuneen 
täytäntöönpanon kannalta;

Or. en
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Tarkistus 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että kaikki jäsenvaltiot, 
alueet ja kaupungit eivät aloita ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikkojen suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa samoista lähtökohdista; 
katsoo siksi, että vaikka siirtymä 
kestävään talousmalliin voi mahdollisesti 
edistää kasvua ja työllisyyttä, tarvitaan 
poliittisia toimenpiteitä, joilla 
lievennetään lyhyen aikavälin kielteistä 
vaikutusta tiettyihin aloihin ja alueisiin; 
pitää lisäksi välttämättömänä, että uudella 
oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismilla tarjotaan räätälöityä tukea 
niille kansalaisille ja alueille, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten;

Or. en

Tarkistus 85
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on kiinnitettävä 
erityistä huomiota Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden 
täytäntöönpanoon varsinkin 
työmarkkinoiden osalta lopettamalla 
työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen, 
turvaamalla nykyiset työpaikat ja 
luomalla uusia ja laadukkaita 
työpaikkoja, torjumalla työttömyyttä ja 
työssäkäyvien köyhyyttä sekä poistamalla 
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sukupuoleen ja ikään perustuvat 
palkkaerot;

Or. en

Tarkistus 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että vihreän kehityksen 
ohjelma ja ekologiset haasteet ovat 
Euroopan unionin tärkeimpiä 
painopisteitä, ja korostaa, että komission 
on johdonmukaisesti tuettava Euroopan 
teollisuuden saastuttavimman toimialan 
teollista uudistamista;

Or. en

Tarkistus 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelman tavoitteet, 
mutta ilmaisee huolensa vipuvaikutuksen 
avulla saavutettavissa olevista todellisista 
tuloksista ja tuettujen hankkeiden 
innovaatioista ja vaikuttavuudesta;

Or. en

Tarkistus 88
Dimitrios Papadimoulis
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GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. panee merkille Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman roolin EU:n uutena 
Euroopan vihreän kasvun strategiana, 
jonka ytimessä ovat kestävyys, 
kansalaisten hyvinvointi ja 
oikeudenmukaisuus; toteaa kuitenkin, 
että EU:n valtioilla ja alueilla on erilaiset 
lähtökohdat ohjelman täytäntöönpanoon 
ja että osa niistä on alttiimpia 
taloudellisille ja sosiaalisille riskeille; 
korostaa, että oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismilla olisi varmistettava 
asianmukainen, osallistava ja 
oikeudenmukainen siirtymä kaikille; pitää 
tässä yhteydessä valitettavana, että 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
rahoitusehdotus ei riitä varmistamaan 
oikeudenmukaista ja osallistuvaa 
siirtymää vihreämpään talouteen;

Or. en

Tarkistus 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa, että siirtymää 
päästöttömään tuotantomalliin ei voida 
toteuttaa, jos se ei ole riittävän 
vaiheittainen ja siinä ei kiinnitetä 
huomiota sivuvaikutuksiin, joita sillä on 
sidostyhmien taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin toimintakehyksiin;

Or. en
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Tarkistus 90
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, 
vahvistamalla kotimaista kysyntää ja 
varmistamalla aikaansaadun 
varallisuuden oikeudenmukaisempi 
jakautuminen; katsoo, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen olisi oltava 
joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset 
investoinnit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
vihreisiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin, 
vahvistamalla kotimaista kysyntää ja 
varmistamalla aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
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rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit; rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit; 
kehottaa komissiota vahvistamaan 
Euroopan parlamentin roolia 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa, jotta 
rooli ei rajoitu työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista annettavaan lausuntoon, 
sekä lisäämään eurooppalaisen 
ohjausjakson avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 92
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit; 
toteaa jälleen, että ennusteiden mukaan 
reaaliansiot asukasta kohti kasvavat 
euroalueella alle prosentin vuosina 2020 
ja 2021;

Or. en

Tarkistus 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin ja asianmukaisesti 
palkattuihin työpaikkoihin, joissa otetaan 
huomioon tulevaisuuden kehittyvät alat ja 
uudet teknologian suuntaukset, 
vahvistamalla kotimaista kysyntää ja 
varmistamalla aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

Or. ro

Tarkistus 94
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin voidaan vastata tukemalla 
reaaliansioiden nousua ja pyrkimällä 
lisäämään investointeja laadukkaisiin 
työpaikkoihin, vahvistamalla kotimaista 
kysyntää ja varmistamalla aikaansaadun 
varallisuuden oikeudenmukaisempi 
jakautuminen; katsoo, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen olisi oltava joustavampi, 
jotta voidaan ottaa huomioon 
suhdannetilanne, kiireellinen tarve 
rahoittaa ilmastoneutraali Eurooppa 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

Or. en
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Tarkistus 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan 
ottaa huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
suhdannetilanne, rakenneuudistukset ja 
julkiset investoinnit ja että sen olisi 
mahdollistettava ihanteellinen ja 
osallistava kasvu koko EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että on tärkeää tukea 
reaaliansioiden nousua ja pyrkiä lisäämään 
investointeja laadukkaisiin työpaikkoihin, 
vahvistaa kotimaista kysyntää ja varmistaa 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

Or. es
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Tarkistus 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa 
huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi ja osallistava 
jakautuminen; katsoo, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen olisi oltava joustavampi, 
jotta voidaan ottaa huomioon 
suhdannetilanne, rakenneuudistukset ja 
julkiset investoinnit;

Or. en

Tarkistus 98
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
tukemalla reaaliansioiden nousua ja 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
olisi oltava joustavampi, jotta voidaan 
ottaa huomioon suhdannetilanne, 
rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit;

7. katsoo, että kansalaisten 
huolenaiheisiin vastataan parhaiten 
pyrkimällä lisäämään investointeja 
laadukkaisiin työpaikkoihin, vahvistamalla 
kotimaista kysyntää ja varmistamalla 
aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; 
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
joustavuus olisi hyödynnettävä kattavasti, 
jotta voidaan ottaa huomioon 
suhdannetilanne, rakenneuudistukset ja 
julkiset investoinnit;
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Or. en

Tarkistus 99
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) toteaa, että jos komission 
ennusteet pitävät paikkansa, reaalipalkat 
asukasta kohti kasvavat euroalueella alle 
prosentin kuudetta vuotta peräkkäin;

Or. en

Tarkistus 100
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
7 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2) korostaa, että oikeudenmukainen 
korvaus ja reaalipalkkojen kasvu ovat 
ensisijaisen tärkeitä, jotta voidaan 
vähentää työssäkäyvien köyhyyttä;

Or. en

Tarkistus 101
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että Euroopan komission 
tiedonannossa ”Vuotuinen kestävän 
kasvun strategia 2020” korostetaan, 
naiset ovat työmarkkinoilla edelleen 
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epäedullisessa asemassa, vaikka naisten 
koulutustulokset ovat yleisesti ottaen 
paremmat, ja pitää tätä tilannetta 
valitettavana; muistuttaa, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamiseen 
tähtäävät toimenpiteet ovat ratkaisevassa 
roolissa, jotta voidaan kuroa umpeen 
sukupuolten työllisyyttä koskevat erot ja 
sukupuolten palkkaero; korostaa tässä 
yhteydessä, että sukupuoliulottuvuutta on 
vahvistettava eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa ja koheesiopolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että osa jäsenvaltioista 
tarvitsee kiireellisesti investointeja 
infrastruktuuriin ja julkisiin palveluihin, 
ja kehottaa Euroopan komissiota 
selvittämään tarvittavat välineet, joilla 
siirretään tällä alalla kehittyneempien 
valtioiden osaamista valtioille, jotka 
tarvitsevat sitä.

Or. en

Tarkistus 103
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa sekä kaksi- että 
kolmikantaisen työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun merkitystä 
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keskeisenä välineenä, jolla parannetaan 
työntekijöiden oloja; kehottaa edistämään 
tätä ulottuvuutta eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa;

Or. en

Tarkistus 104
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen 
koheesiopolitiikan ja talouspolitiikan 
välisen suhteen olisi oltava tasapainoinen, 
vastavuoroinen ja keskittynyt myönteisiin 
kannustimiin; puoltaa alueellisen 
ulottuvuuden parempaa tunnustamista, 
sillä se voisi hyödyttää eurooppalaista 
ohjausjaksoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 105
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista, sillä se voisi hyödyttää 
eurooppalaista ohjausjaksoa.

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista, sillä se voisi hyödyttää 
eurooppalaista ohjausjaksoa; toivoo, että 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston määrärahoja lisätään 
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merkittävästi, jotta voidaan tukea 
maatalousalan muutoksia ja 
nykyaikaistaa maataloutta sekä torjua 
hiilidioksidipäästöjä ja 
kasvinsuojeluaineiden ja 
muuntogeenisten organismien 
perusteetonta käyttöä; kannustaa 
tekemään hankinnat pientuottajilta 
lyhyiden markkinointikanavien kautta 
kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien 
kuljetusten vähentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 106
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista, sillä se voisi hyödyttää 
eurooppalaista ohjausjaksoa.

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen, 
läpinäkyvä ja keskittynyt myönteisiin 
kannustimiin; puoltaa alueellisen 
ulottuvuuden parempaa tunnustamista, sillä 
se voisi hyödyttää eurooppalaista 
ohjausjaksoa; tukee vahvasti kaikkien 
talouspolitiikkojen valjastamista 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamista 
vuoteen 2040 mennessä koskevaan 
tavoitteeseen; muistuttaa lisäksi vihreän 
kehityksen ohjelman täytäntöönpanon 
merkityksestä ja viittaa vihreän 
kehityksen ohjelmaa koskevaan 
päätöslauselmaan, josta parlamentti 
äänesti tammikuussa 2020;

Or. en

Tarkistus 107
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Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista, sillä se voisi hyödyttää 
eurooppalaista ohjausjaksoa.

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista sekä sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista ja 
sukupuolitietoista budjetointia 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja 
maakohtaisissa suosituksissa.

Or. en

Tarkistus 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista, sillä se voisi hyödyttää 
eurooppalaista ohjausjaksoa.

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa 
tunnustamista sekä paikallisia ja 
alueellisia asiantuntijavalmiuksia, sillä ne 
voisivat hyödyttää eurooppalaista 
ohjausjaksoa.

Or. ro

Tarkistus 109
Tamás Deutsch
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja 
keskittynyt myönteisiin kannustimiin; 
puoltaa alueellisen ulottuvuuden 
parempaa tunnustamista, sillä se voisi 
hyödyttää eurooppalaista ohjausjaksoa.

8. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan välisen suhteen olisi 
oltava tasapainoinen ja keskittynyt 
mahdollisuuksien mukaan myönteisiin 
kannustimiin; katsoo, että alueellisen 
ulottuvuuden parempi tunnustaminen 
voisi hyödyttää eurooppalaista 
ohjausjaksoa.

Or. en

Tarkistus 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa tukemaan kaikkia 
Euroopan alueellisen yhteistyön osa-
alueita (rajat ylittävää, kansainvälistä ja 
alueiden välistä yhteistyötä, sekä sisäisesti 
että ulkoisesti) ja edistämään siten 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevaa 
kokonaistavoitetta;

Or. en

Tarkistus 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8 a. toteaa, että eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa olisi otettava huomioon 
vaikuttavan rahoituksen saatavuuden 
edistäminen erittäin saastuttavilla aloilla, 
jotta voidaan tutkia ja toteuttaa ekologisia 
ja vähemmän saastuttavia ratkaisuja, 
joiden tavoitteena on vähentää myrkyllisiä 
kaasuja;

Or. en

Tarkistus 112
Niklas Nienaß
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää valitettavana, että 
koheesiopolitiikkaan ehdotetut 
määrärahat ovat vähentyneet; vaatii, että 
koheesiopolitiikan rahoituksen olisi oltava 
huomattavasti suurempi kuin nykyisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. muistuttaa, että on kiinnitettävä 
enemmän huomiota, myös osoitettava 
asianmukaiset määrärahat, siihen, että 
turvataan jäsenvaltioiden historiallinen 
perintö ja kulttuuriperintö ja edistetään 
niitä;
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Or. en

Tarkistus 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa, että pk-yritykset ovat 
keskeinen kehitystä ja työllisyyttä edistävä 
voima EU:n taloudessa, erityisesti 
Välimeren alueilla ja valtioissa, ja ne 
eivät rakenteellisista syistä voi hyödyntää 
sisämarkkinoiden täyttä potentiaalia, jos 
niille asetetaan raskaita verotukseen 
liittyviä ja hallinnollisia rasitteita; 
kehottaa siksi komissiota poistamaan 
tarpeettomat rasitteet ja esteet.

Or. en

Tarkistus 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pyytää, että komissio kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten sekä kaikkien 
sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta 
voidaan yhdessä laatia kehityspolitiikan 
painopisteet ja jakaa rahoitus siten, että 
edistetään kansalaisyhteiskunnan omaan 
tulevaisuuteensa vaikuttamista;

Or. en
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Tarkistus 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pitää välttämättömänä varmistaa, 
että vahvistetaan taloudellista 
sitoutumista ehkäiseviin toimenpiteisiin, 
joilla vähennetään luonnonkatastrofeihin 
ja kasvitautien leviämiseen liittyviä 
luonnonriskejä;

Or. en

Tarkistus 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. panee merkille riippumattomien 
viestintäkanavien ja paikkansapitävän 
tiedon merkityksen kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; 
suosittaa siksi vahvasti, että Euroopan 
komissio ottaa käyttöön toimenpiteitä, 
joilla tuetaan riippumatonta journalismia 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
voidaan levittää tietoa eurooppalaisista 
arvoista ja koheesiopolitiikan 
saavutuksista;

Or. en

Tarkistus 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. toteaa, että eurooppalaisen 
ohjausjakson olisi arvioitava 
toimenpiteitä, jotka koskevat todellista ja 
saatavilla olevaa tietoa kaikille EU:n 
rahastojen mahdollisille tukikelpoisille 
edunsaajille;

Or. en

Tarkistus 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. katsoo, että on entisestään 
yksinkertaistettava EU:n rahastojen 
saantimekanismeja ja lisättävä niiden 
joustavuutta komission ja jäsenvaltioiden 
tasolla sekä lisättävä varojen saatavuutta 
mahdollisten edunsaajien, myös valtiosta 
riippumattomien järjestöjen ja talouden 
toimijoiden, kannalta.

Or. en

Tarkistus 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. korostaa, että 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen 
kansallisella tasolla on edelleen vähäistä 
ja että komission ja jäsenvaltioiden 
hallitusten olisi tehtävä enemmän, jotta 
varmistetaan, että työmarkkinaosapuolia 
kuullaan säännöllisesti ja niiden 
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näkemykset otetaan huomioon 
politiikassa ja päätöksenteossa.

Or. en

Tarkistus 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 g. korostaa, että Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan ekologinen muutos ei saa 
jättää varjoonsa EU:n talouden ja 
teollisuuden kehityksen merkitystä ja 
EU:n asemaa maailmantaloudessa; toteaa 
lisäksi, että komission olisi edistettävä 
vaikuttavien kehitysvälineiden 
saatavuutta kaikkien sellaisten alueiden 
sidosryhmien osalta, joihin ekologinen 
siirtymä vaikuttaa eniten.

Or. en

Tarkistus 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Lausuntoluonnos
8 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 h. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
komission ehdotukseen 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta, jotta voidaan lisätä 
investointeja ilmastoystävälliseen 
teknologiaan; korostaa, että rahaston 
tavoitteena on myös kompensoida toimia, 
joissa vaaditaan useita talouden aloja 
noudattamaan EU:n ilmastotavoitteita; 
varoittaa, että oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston perustamiseen käytetyt 
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varat eivät saisi vaikuttaa 
koheesiomäärärahojen kokonaistasoon; 
muistuttaa, että Euroopan parlamentin 
kantana on, että koheesiopolitiikan 
rahoituksen taso on säilytettävä 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; toteaa, että osa 
käytössä olevista koheesiorahastoista 
edistää jo ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Or. en

Tarkistus 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Lausuntoluonnos
8 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 i. korostaa, että vihreän kehityksen 
ohjelman hankkeiden täytäntöönpano 
edellyttää huomattavaa osaamista, 
työvoimaa ja asiantuntemusta; kehottaa 
EIP:tä ja komissiota tehostamaan 
toimiaan hankkeista vastaavien tahojen 
sekä paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten viranomaisten avustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Lausuntoluonnos
8 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 j. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
EU on sitoutunut panemaan täytäntöön 
kestävän kehityksen tavoitteet 
politiikoissaan sekä sisällyttämään ne 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon; katsoo, 
että EU:n olisi seuraavina vuosina 
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keskityttävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon.

Or. en


