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Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 1
1 kohta

1. katsoo, että Euroopan aluepolitiikka on korvaamaton väline, jonka avulla unioni voi 
edistää taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja toteuttaa toimia 
vähentääkseen alueellisia eroja, edistääkseen todellista yhteenkuuluvuutta, 
elvyttääkseen kasvua ja kilpailukykyä sekä kehittääkseen ja edistääkseen suvaitsevaa, 
oikeudenmukaista ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa solidaarisuus on yhteisen edun 
mukaista; on vakuuttunut, että yhteinen toiminta Euroopan tasolla on taloudellisesti 
tehokasta, koska se mahdollistaa mittakaavaedut, menettelyjen rationalisoinnin ja 
voimavarojen yhdistämisen, erityisesti rajat ylittävässä yhteistyössä, mutta se on myös 
keino jakaa uudelleen ja korvata kustannuksia, joita vähiten kehittyneille alueilla 
aiheutuu sisämarkkinoista; katsoo, että vahva ja riittävää rahoitusta saava Euroopan 
aluepolitiikka on ehdoton edellytys unionin kyvylle suoriutua myöhemmistä 
laajentumisista ja varmistaa laajentuneen unionin taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 2
1 kohta

1. katsoo, että Euroopan aluepolitiikka on korvaamaton väline, jonka avulla unioni voi 
toteuttaa toimia vähentääkseen alueellisia eroja, elvyttääkseen alueiden kestävää 
kehitystä, niiden talouskasvua ja kilpailukykyä sekä kehittääkseen ja edistääkseen 
suvaitsevaa ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa solidaarisuus on yhteisen edun 
mukaista; on vakuuttunut, että yhteinen toiminta Euroopan tasolla on taloudellisesti 
tehokasta, koska se mahdollistaa mittakaavaedut, menettelyjen rationalisoinnin ja 
voimavarojen yhdistämisen, erityisesti rajat ylittävässä yhteistyössä; katsoo, että vahva 
ja riittävää rahoitusta saava Euroopan aluepolitiikka on ehdoton edellytys unionin 
kyvylle suoriutua myöhemmistä laajentumisista; toteaa lisäksi, että EU:n yhdentyessä 
muut EU:n politiikat eivät voi korvata aluepolitiikan tehtävää vaan pikemminkin 
vahvistaa sitä asianmukaisesti;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 3
1 kohta

1. katsoo, että Euroopan aluepolitiikka on korvaamaton väline, jonka avulla unioni voi 
toteuttaa toimia vähentääkseen alueellisia eroja, elvyttääkseen kasvua ja kilpailukykyä 
sekä kehittääkseen ja edistääkseen suvaitsevaa ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa 
solidaarisuus on yhteisen edun mukaista; on vakuuttunut, että yhteinen toiminta 
Euroopan tasolla on taloudellisesti tehokasta, koska se mahdollistaa mittakaavaedut, 
menettelyjen rationalisoinnin ja voimavarojen yhdistämisen, olipa kyseessä rajat 
ylittävä tai valtioiden tai alueiden välinen yhteistyö; katsoo, että vahva ja riittävää 
rahoitusta saava Euroopan aluepolitiikka on ehdoton edellytys unionin kyvylle 
suoriutua myöhemmistä laajentumisista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 4
1 a kohta (uusi)

1 a. pitää seuraavista rahoitusnäkymistä tehtyä komissio ehdotusta selvästi 
riittämättömänä, jotta sillä voitaisiin vastata laajentuneen unionin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöä koskeviin haasteisiin sekä erityisesti kasvaneisiin 
koheesiotarpeisiin, korkeaan työttömyyteen, köyhyyteen ja tulonjaon 
epätasaisuuteen;
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 5
1 b kohta (uusi)

1 b. vastustaa niin sanotun "kuuden vauraimman jäsenvaltion kirjeen" allekirjoittajien 
strategiaa, jonka mukaisesti pyritään ehdollistamaan seuraavia rahoitusnäkymiä 
koskevaa keskustelua ehdotettaessa rajoitettavaksi yhteisön talousarviota enintään 
1 prosenttiin yhteisön BKTL:stä ja valittaa, että neuvosto tukee kyseistä strategiaa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 6
1 c kohta (uusi)

1 c. ei hyväksy sitä, että seuraavien rahoitusnäkymien menojen keskitaso määrätään 
komission ehdotuksen mukaisen yhteisön BKTL:n 1,14 prosentin ja "kuuden 
vauraimman jäsenvaltion kirjeen" allekirjoittajien ehdotuksen välille; muistuttaa, 
että tähän omien varojen ylärajaan – 1,24 prosenttia yhteisön BKTL:stä – sisältyy 
0,10 prosenttiyksikön marginaali;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 7
1 d kohta (uusi)

1 d. muistuttaa, että komission ehdotuksessa seuraavaksi poliittiseksi ja taloudelliseksi 
kehykseksi 2007–2013 vahvistetaan huhtikuussa 2004 pidetyssä epävirallisessa 
aluepolitiikkaneuvoston kokouksessa komissaari Schreyerin puheenvuoron 
mukaisesti todelliseksi keskimääräiseksi vuotuiseksi talousarvioksi 1,09 prosenttia 
yhteisön BKTL:stä, mikä on alle Agenda 2000 -ohjelman 1,10 prosentin keskiarvon;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 8
1 e kohta (uusi)

1 e. ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että komission ehdotuksessa korostetaan liikaa 
kilpailukykyä ja yrittäjähenkisyyttä koheesion ja yhteenkuuluvuuden 
kustannuksella; toistaa, että parlamentti ei hyväksy koheesiopolitiikan tavoitteiden 
eikä niiden välineiden, rakennerahastojen, halventamista;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 9
2 kohta

2. palauttaa mieliin aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan 18. maaliskuuta 2004 
komission tiedonannosta "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja 
rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013"1 antamassa lausunnossa 
tekemät ehdotukset ja katsoo erityisesti, että se

– pitää riittämättömänä komission tiedonannossa "Yhteisen tulevaisuuden 
rakentaminen – Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa 
unionissa 2007–2013" kasvua ja työllisyyttä edistävän koheesion yhteydessä 
ehdottamia aineelliseen ja henkiseen pääomaan tehtävien investointien tasoa ja 
pitää erityisen myönteisenä sitä, että komissio painottaa inhimillisten 
voimavarojen vahvistamista parantaakseen mahdollisuuksia lisätä kasvua ja 
tuottavuutta, mutta katsoo, että kyseiset tavoitteet saavutetaan ainoastaan 
tarkistamalla Euroopan työllisyysstrategiaa siihen suuntaan, että varmistetaan 
työn laatu sen kaikissa muodoissa

– velvoittaa komissiota ottamaan käyttöön yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja 
erityisesti kunkin jäsenvaltion kehitystasoon mukautettavia kehitystavoitteita ja -
indikaattoreita, joiden olisi oltava mitattavia ja konkreettisia, katettava 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset ulottuvuudet ja oltava täysimääräinen 
osa rakennerahastojen alueellisia ja kansallisia ohjelmia

– aikoo arvioida, onko, kuten komissio ehdottaa, riittävää, että vahvistetaan
rahoitusnäkymien enimmäismääräksi 1,24 prosenttia bruttokansantulosta, jotta 
voidaan varmistaa, että alue- ja rakennerahastojen sekä tärkeiden Euroopan 
laajuisten liikennehankkeiden käytettävissä on riittävästi varoja; muistuttaa, että 
esimerkiksi saksalainen DIW-instituutti tähdentää 1,24 prosentin yläpuolella 
olevia arvoja;

  
1 KOM(2004)0101.
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 10
2 kohdan 3 luetelmakohta

– kehottaa siksi, kuten komissio ehdottaa, vahvistamaan rahoitusnäkymien 
enimmäismääräksi 1,24 prosenttia bruttokansantulosta, jotta voidaan varmistaa, että 
alue- ja rakennerahastojen sekä komission kasvualoitteen, kiinnittäen erityisesti 
huomiota sen innovatiivisiin osiin ja pehmeisiin sijaintipaikkatekijöihin,
käytettävissä on riittävästi varoja;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 11
2 kohdan 2 luetelmakohta

– pyytää komissiota laatimaan Lissabonin ja Göteborgin Eurooppa-neuvostojen 
päätelmien ja innovaatioita koskevan Kokin raportin päätelmien mukaisia 
kehitystavoitteita ja -indikaattoreita, joiden olisi oltava mitattavia, konkreettisia ja 
käytännöllisiä, katettava taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset ulottuvuudet ja 
oltava täysimääräinen osa Euroopan alueellisen kehitysrahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston alueellisia ja kansallisia toimintaohjelmia;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Železný

Tarkistus 12
2 kohdan 3 luetelmakohta

– kehottaa siksi, kuten komissio ehdottaa, vahvistamaan rahoitusnäkymien 
enimmäismääräksi 1,24 prosenttia bruttokansantulosta, jotta voidaan varmistaa, että 
alue- ja rakennerahastojen sekä tärkeiden Euroopan laajuisten liikennehankkeiden 
käytettävissä on riittävästi varoja; katsoo, että alueellisten ja rakenteellisten 
rahastojen varat olisi pidettävä nykyisellä tasolla, vaikka jäsenvaltioiden 
myöntämää kokonaisrahoitusta rajoitetaan 1 prosenttiin niiden BKTL:stä; katsoo, 
että tällaisessa tapauksessa on suositeltavaa, että kustannussäästöt saadaan aikaan 
alentamalla yhteisen maatalouspolitiikan tukia, jotka ovat suurin yksittäinen 
menoerä EU:n kokonaistalousarviossa;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 13
2 kohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

– pyytää kuitenkin, että komissio ei unohda, että Lissabonin ohjelman 
noudattamiseksi on tarpeen, että alueet ja unionin valtiot ovat yhtenäisiä ja että 
kaikissa Lissabonin politiikoissa ei keskitytä koheesiopolitiikan tavoitteisiin eikä 
niitä toteuteta samoilla välineillä; katsoo, että suurin osa Lissabonin prosessin 
mukaisista politiikoista vaatii julkista rahoitusta, mutta niillä on vähän tai ei 
lainkaan heijastusvaikutuksia yhteisön talousarvioon suhteessa EMS:n 
talousarvioihin; pyytää siksi, että näihin politiikkoihin tarkoitetut varat eivät 
edellytä, että vähennetään osuuksia, jotka on tarkoitettu koheesiota varten;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 14
2 a kohta (uusi)

2 a. korostaa, että tarvitaan laajentuneen Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa 
valtavien tarpeiden täyttämiseksi ja että sen vuoksi 0,41 prosentin osuus EU:n 
bruttokansantulosta on rahoituksen vähimmäismäärä, jota vähäisemmäksi 
jäädessään tämä politiikka menettäisi täysin merkityksensä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 15
3 kohta

3. arvostaa syrjäisimpien alueiden hyväksi tehtyjä rahoitusponnisteluja, joiden 
tarkoituksena on edistää niiden kehitystä, mahdollistaa niiden täysimääräinen 
sopeutuminen sisämarkkinoihin ja varmistaa niille mahdollisuus hyötyä yhteisön 
politiikoista ottaen huomioon näiden alueiden erityispiirteet ja -olosuhteet; 
kehottaa, että tulevaisuudessa näitä rahoitusponnisteluja jatketaan syrjäisimpiä 
alueita koskevan kehitysstrategian mukaisesti;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 16
3 kohta

3. arvostaa syrjäisimpien alueiden tulevan kehitysstrategian tärkeimpiä osa-alueita; 
katsoo, että strategia on laadittu vahvan kumppanuuden muodossa ja se perustuu 
ennen muuta erityisohjelmaan näiden alueiden talouteen ja väestöön vaikuttavien 
puutteiden kompensoimiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo ja Fernando Fernández Martín

Tarkistus 17
3 kohta

3. arvostaa syrjäisimpien alueiden hyväksi tehtyjä rahoitusponnisteluja, mutta katsoo, 
että ponnistelut, joiden tarkoituksena on antaa näille alueille tasoitusta niistä 
vaikeuksista, joita niille aiheutuu sisämarkkinoille tulosta, vaativat, että pidetään 
mielessä, että syrjäinen sijainti on vakio, joka ei muutu tulojen suhteessa; pyytää, 
että vähimmäisvaatimuksena säilytetään kaikkia alueita varten Berliinissä 
vahvistutetut rahoitusponnistelut;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 18
3 kohta

3. arvostaa syrjäisimpien alueiden hyväksi tehtyjä rahoitusponnisteluja, joiden 
tarkoituksena on antaa näille alueille tasoitusta niistä vaikeuksista, joita niille aiheutuu 
sisämarkkinoille tulosta ja niiden sisäisistä kehitystekijöistä johtuvista pysyvistä 
rajoituksista;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca Drčar 
Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin ja Toomas Savi

Tarkistus 19
3 a kohta (uusi)

3 a. katsoo, että alue- ja koheesiopolitiikan rahoittamiseksi niitä varten on taattava 
0,41 prosentin vähimmäisosuus BKTL:sta seuraavien rahoitusnäkymien aikana;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): István Pálfi

Tarkistus 20
4 kohta

4. viittaa harvaan asutuille alueille ja alueille, joilla on ulkoinen maaraja, annettavan 
tuen merkitykseen sekä saari- ja vuoristoalueiden erityistilanteeseen;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez ja 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 21
4 a kohta (uusi)

4 a. korostaa edelleen, että on tärkeätä tukea niitä alueita, jotka kärsivät rakenteellisista 
haitoista kuten väestön vähenemisestä ja vanhenemisesta tai huonoista yhteyksistä; 
palauttaa mieliin, että näistä rakenteellisista ongelmista kärsimään joutuvien 
alueiden tarpeita on tyydytettävä tehostetun yhteistyön keinoin sekä tilapäistoimin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 22
5 kohta

5. pitää myönteisenä Urban- ja Equal-ohjelmien valtavirtaistamista, jonka ansiosta pienet 
ja suuret kaupungit ja kaupungistuneet alueet saavat enemmän rahoitusta ja 
mahdollisuudet kaupunkien ja alueellisten viranomaisten alueiden väliseen 
yhteistyöhön lisääntyvät;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 23
5 a kohta (uusi)

5 a. ilmaisee huolestuneisuutensa Natura 2000 -verkoston rahoitusta koskevasta 
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ehdotuksesta, jonka mukaan rahoitus kuuluu miltei yksinomaan rakenne- ja 
maaseudun kehittämisrahastoille, minkä vuoksi kansallisella ja alueellisella tasolla 
luonnonsuojelutoimien on kilpailtava muiden alakohtaisten sosio-ekonomisten 
toimien kanssa ja näin muodostetaan EU:n biologista monimuotoisuutta koskevien 
tavoitteiden ja muiden alakohtaisten tavoitteiden välinen hierarkia, mikä vaarantaa 
kyseisen rahoituksen; pyytää siksi komissiota perustamaan erillisen 
rahoitusvälineen Natura 2000 -verkostolle tai lisäämään Life+-ohjelman 
määrärahoja, joihin sisällytetään biologista monimuotoisuutta koskeva rahasto, 
jolla Natura 2000:n tavoitteet voidaan saavuttaa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 24
6 kohta

6. huomauttaa, että komissio ehdottaa, että omien varojen enimmäismäärän olisi 
säilyttävä 1,24 prosenttina bruttokansantulosta kuten on jo tapahtunutkin Agenda 
2000 -ohjelman puitteissa, mutta katsoo, että olisi analysoitava, onko tämä taso 
riittävä, jotta sillä voidaan vastata 25 jäsenvaltioon laajentuneen unionin 
kasvaneisiin koheesiotarpeisiin, mikäli EU haluaa täyttää sitoumuksensa ja välttää 
sitä, että kansalaiset ovat yhä pettyneempiä EU:hun; muistuttaa, että Delorsin I ja II 
paketin mukaisesti tätä rajaa nostettiin yhteisön BKT:stä laskettuna 1,15 prosentista 
1,27 prosenttiin (1,24 prosenttia yhteisön BKTL:stä) ja kaksinkertaistettiin 
rakennerahastojen arvo;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez ja 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 25
6 kohta

6. huomauttaa, että komissio hyväksyy jo nyt, että omien varojen enimmäismäärän olisi 
säilyttävä 1,24 prosenttina bruttokansantulosta ja on yhtä mieltä komission kanssa 
siitä, että ehdotetun näiden varojen suuremman käytön on tapahduttava tämän 
enimmäismäärän rajoissa, mikäli EU haluaa täyttää sitoumuksensa ja välttää sitä, että 
kansalaiset ovat yhä pettyneempiä EU:hun;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 26
6 kohta

6. huomauttaa, että komissio ehdottaa, että omien varojen enimmäismäärän olisi 
säilyttävä 1,24 prosenttina bruttokansantulosta ja on yhtä mieltä komission kanssa 
siitä, että ehdotetun näiden varojen suuremman käytön on tapahduttava tämän 
enimmäismäärän rajoissa, mikäli EU haluaa täyttää sitoumuksensa ja välttää sitä, että 
kansalaisten pettymys EU:hun kasvaa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 27
6 a kohta (uusi)

6 a. toteaa, että laajentuminen on historiallinen tapahtuma, josta olemme kaikki ylpeitä; 
korostaa kuitenkin tarvetta jakaa laajentumisesta aiheutuvat kustannukset 
vanhojen jäsenvaltioiden kesken oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti, jotta 
vältetään vaara siitä, että kustannukset kattavat vain ne koheesiomaat ja 
huonommassa asemassa olevat EU:n alueet, jotka eivät ole vielä itse saattaneet 
päätökseen lähenemisprosessia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez ja 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 28
6 a kohta (uusi)

6 a. hyväksyy komission antamat tekniset selitykset, joiden mukaisesti ehdotetaan 
10 uudelle jäsenelle 3,3 prosentin suuruista tukea niiden BKTL:stä, mutta uskoo, 
että kyseisen tuen olisi saavutettava 4 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista 
myös siinä tapauksessa, että niitä ei lopulta toteutettaisikaan;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 29
7 kohta

7. tietää, että määrärahat on käytettävä tehokkaasti, mutta selventää samalla, että EU:n 
koheesio- ja rakennepolitiikka on kuluneina vuosina selvästi osoittanut, että on 
saavutettu eurooppalaista lisäarvoa, ja että se on aina edistänyt lisävarojen 
hankkimista näillä alueilla; katsoo, että siksi on välttämätöntä tarkistaa 
vakaussopimusta etenkin investointimenojen suhteen ottaen huomioon sen 
negatiiviset vaikutukset rakennerahastojen toteutuneeseen täytäntöönpanoon 
nykyisen rahoituskehyksen puitteissa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): István Pálfi ja László Surján

Tarkistus 30
7 kohta

7. tietää, että määrärahat on käytettävä tehokkaasti, mutta selventää samalla, että EU:n 
koheesio- ja rakennepolitiikka on kuluneina vuosina selvästi osoittanut, että on 
saavutettu eurooppalaista lisäarvoa, ja että se on aina edistänyt lisävarojen 
hankkimista näillä alueilla; tietää niinikään, että kymmenen uuden jäsenvaltion 
liittyminen EU:hun vuonna 2004 muodostaa uuden haasteen koko 
koheesiopolitiikalle, mikä samalla merkitsee pitkän koheesioprosessin alkua; 
katsoo, että tästä syystä alueellisen kehitys- ja koheesiopolitiikan merkitys kasvaa 
kaudella 2007–2013, koska tällä kaudella nämä uudet jäsenvaltiot integroituvat 
yhteisöön käytännössä – eikä ainoastaan oikeudellisesti; panee näin ollen merkille, 
että tulevaisuudessa koheesiopolitiikassa on keskityttävä aiempaa enemmän 
alueisiin, jotta vältetään eturistiriitojen ilmeneminen vanhojen ja uusien 
jäsenvaltioiden vähemmän kehittyneiden alueiden välille;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 31
7 a kohta (uusi)

7 a. pitää erittäin tärkeänä tukea komission ehdotusta rahoitusnäkymien laatimisesta 
seitsemäksi vuodeksi vuoteen 2013 saakka, koska uudella rahoituskaudella on 
nähtävissä alkuvaikeuksia ja on saatu liian vähän kokemuksia uusista 
jäsenvaltioista, ennen kaikkea Bulgariasta ja Romaniasta, jotka hyväksytään EU:n 
jäseniksi vasta vuonna 2007;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 32
8 kohta

8. pitää myönteisenä, että sekä IPA:an että ENPI:hin tulee sisältymään erityinen kohta 
rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä, jonka tarkoituksena on kestävän taloudellisen 
kehityksen lisääminen, ympäristön turvamekanismien tiukka noudattaminen, 
ympäristölainsäädännön kehittäminen ja demokratian edistäminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 33
8 kohta

8. pitää myönteisenä, että sekä IPA:an että ENPI:hin tulee sisältymään erityinen kohta 
rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä, jonka tarkoituksena on kestävän taloudellisen 
kehityksen lisääminen, ympäristövaatimusten tiukka noudattaminen ja demokratian 
edistäminen, ja kannattaa aikomusta ryhtyä toteuttamaan rajatylittäviä 
yhteistyöohjelmia kaikilla rajaseuduilla, mukaan lukien "vanhoilla sisärajoilla" 
sijaitsevat alueet, ennen kaikkea siksi, että nykyisissä Interreg-ohjelmissa on 
edistytty erittäin hyvin ja että tämän kehityksen on jatkuttava, jotta estetään tyhjiön 
muodostuminen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): István Pálfi ja László Surján

Tarkistus 34
8 kohta

8. pitää myönteisenä, että sekä IPA:an että ENPI:hin tulee sisältymään erityinen kohta 
rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä, jonka tarkoituksena on kestävän taloudellisen 
kehityksen lisääminen, ympäristövaatimusten tiukka noudattaminen ja demokratian 
edistäminen; huomauttaa, että tehostettu EU:n tuki lisää jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, mikä puolestaan edistää sosiaalista koheesiota; suosittaa sen vuoksi, 
että kun on kyse rajat ylittävästä alueellisesta yhteistyöstä, sekä yli sisärajojen että 
EU:n ulkorajojen, EU:n olisi tarjottava teknisen tuen lisäksi apua ohjelmien 
olennaisten osien täytäntöönpanoon;
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Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 35
9 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos José Iturgaiz Angulo

Tarkistus 36
9 kohta

9. pyytää komissiota seuraamaan erityisesti tilastovaikutuksen kohteiksi joutuneiden 
alueiden edistymistä tai taantumista, ja antamaan parlamentille yksityiskohtaisen 
vuosittaisen kertomuksen näiden alueiden tilanteesta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 37
9 kohta

9. pyytää komissiota seuraamaan tarkasti tilastovaikutuksen kohteiksi joutuneiden 
alueiden edistymistä tai taantumista, ja antamaan parlamentille yksityiskohtaisen 
vuosittaisen kertomuksen näiden alueiden tilanteesta; katsoo, että näiden alueiden 
tukikelpoisuuteen ei voi vaikuttaa virtuaalinen vaurauden kasvu ja pyytää 
komissiota varmistamaan, että näin tapahtuu;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 38
9 a kohta (uusi)

9 a. toteaa, että erityisesti Euroopan unionin vauraimmat valtiot saavat merkittävää 
taloudellista hyötyä laajentumisesta ja että koheesiomaihin, etenkin Portugaliin ja 
Kreikkaan, kohdistuvat eniten laajentumisen kustannukset; pyytää komissiota 
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analysoimaan laajentumisen vaikutuksia näihin maihin ja ehdottamaan 
mukautettuja ja erityisiä kehitys- ja modernisointiohjelmia niiden talouden 
kehittämiseksi laajentuneessa unionissa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 39
10 kohta

10. toteaa, että alueita, jotka näyttävät rikastuneen ainoastaan tilastollisista syistä – eli 
siksi, että keskimääräinen bruttokansantuote on laskenut laajentumisen 
seurauksena huomattavasti köyhempien alueiden liityttyä EU:hun – on arvioitava 
niiden todellisten kehitysvaikeuksien pohjalta, ja katsoo, että näiden alueiden olisi 
edelleen sisällyttävä lähentymistavoitteeseen ja että ne tarvitsevat edelleen EU:lta 
kohtuullista tukea, joka vastaa niiden todellisia ongelmia, ja että niiden on saatava 
sitä; huomauttaa, että jos tätä puhtaasti tilastollista vaikutusta ei oteta huomioon, 
nämä alueet voivat tuntea itsensä "häviäjiksi laajentumisessa";

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 40
10 kohta

10. toteaa, että tilastovaikutuksen kohteiksi joutuneet alueet ja jäsenvaltiot tarvitsevat 
edelleen kohtuullista tukea EU:lta ja että niiden on saatava sitä; toteaa edelleen, että 
minkään alueen tai jäsenvaltion ei pitäisi tuntea itseään "häviäjäksi laajentumisessa";

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 41
10 kohta

10. toteaa, että tilastovaikutuksen kohteiksi joutuneiden alueiden on saatava edelleen 
tukea EU:lta, jota ne saisivat, jos tukikelpoisuuden vertailukohta olisi 
15 jäsenvaltion EU; toteaa edelleen, että minkään alueen ei pitäisi tuntea itseään 
"häviäjäksi laajentumisessa";

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, Michael 
Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-Lebrecht 
Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Angelika 
Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, Andreas 
Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber ja Joachim 
Wuermeling

Tarkistus 42
10 a kohta (uusi)

10 a. panee tyytyväisenä merkille mahdollisuuden, erityisesti osana uutta 
painopistealuetta 2, tukea alueiden innovatiivisia voimavaroja, jotka ovat 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen ja Euroopan unionin kehityksen kannalta 
erittäin tärkeitä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez ja 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 43
10 a kohta (uusi)

10 a. katsoo, että alueiden, jotka hylkäävät tavoitteen muista kuin tilastollisista 
kasvusyistä, olisi saatava täsmälleen sama korvaus, kuin niiden, jotka ovat olleet 
samassa tilanteessa nykyisten rahoitusnäkymien alkuvaiheessa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 44
10 a kohta (uusi)

10 a. kehottaa komissiota tunnistamaan aluepolitiikan ja kilpailupolitiikan väliset 
yhteydet tilastovaikutuksen kohteeksi joutuvilla alueilla ja sisällyttämään 
analyysiinsä nykyisten ja tulevien valtiontukia koskevien sääntöjen vaikutuksen 
alueilla, joita tilastovaikutus koskee;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): István Pálfi ja László Surján

Tarkistus 45
10 a kohta (uusi)

10 a. ehdottaa, että niiden alueiden kohdalla, joiden keskimääräiset tulot ovat 
huomattavasti koko EU:n keskiarvoa alhaisemmat, harkitaan mahdollisuutta 
joustaa säännöissä siten, että koheesiorahastoa koskevan ehdottoman n+2-säännön 
asemesta sallittaisiin pidempi jakso määräaikaa jatkamalla, jolloin ensimmäisten 
kolmen vuoden ajan sovellettaisiin n+3-sääntöä tai mahdollisesti n+4-sääntöä; 
korostaa lisäksi, että jos varoja jää käyttämättä n+2-säännön soveltamisen vuoksi, 
niitä on kaikissa tapauksissa voitava käyttää ainoastaan koheesiotarkoituksiin;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos José Iturgaiz Angulo

Tarkistus 46
11 kohta

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 47
11 kohta

11. pitää myönteisenä kasvun mukauttamiseen tarkoitetun rahaston perustamista, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa että unioni voi toteuttaa nopeita ja tehokkaita toimia 
sellaisten tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamiseksi, joissa ollaan jäljessä 
aikataulusta; tukee komission kantaa, jonka mukaan erityisesti yhteisön Euroopan 
asiaan sitoutuminen voi tehdä eurooppalaisesta lisäarvosta kyseisille alueille 
näkyvämpää niiden erityisissä ongelmatilanteissa; vaatii lisäksi, että voimavarojen 
uudelleenjakamisesta päätetään yhteispäätösmenettelyssä, mikäli se vaikuttaa 
parlamentin ja neuvoston aiemmin vahvistamiin prioriteetteihin, ja että otettaessa 
käyttöön rahoitusta osallistumista koskevia sääntöjä sovelletaan täysimääräisesti ja 
hyvissä ajoin;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 48
11 kohta

11. panee merkille kasvun mukauttamiseen tarkoitetun rahaston perustamisen, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa että unioni voi toteuttaa nopeita ja tehokkaita toimia 
sellaisten tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamiseksi, joissa ollaan jäljessä 
aikataulusta; katsoo joka tapauksessa, että kyseistä rahastoa ei voida rahoittaa 
jakamalla rakennerahastojen menoja uudelleen, mikä olisi vaarallinen 
ennakkotapaus; pyytää komissiota, mikäli näin ei tapahdu, mahdollisissa 
ehdotuksissa voimavarojen uudelleen jakamiseksi erityisesti ottamaan huomioon 
tilastovaikutuksesta kärsivät alueet ja vaatii lisäksi, että voimavarojen 
uudelleenjakamisesta päätetään yhteispäätösmenettelyssä parlamenttia kuullaan 
kaikesta, mikäli se vaikuttaa parlamentin ja neuvoston aiemmin vahvistamiin 
prioriteetteihin;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos José Iturgaiz Angulo

Tarkistus 49
11 a kohta (uusi)

11 a. tunnustaa, että tiettyjen joustomekanismien olemassaolo on tarpeen, mutta niillä ei 
pitäisi muuttaa poliittisia ja määrällisiä prioriteetteja, joista on sovittu 
rahoitusnäkymissä ja joiden avulla on voitava kohdata odottamattomat kriisit, ja 
siksi niiden on oltava luonteeltaan täydentäviä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 50
12 kohta

12. huomauttaa, että rakennerahastojen hallinnointi tulee vastedes olemaan 
suhteellisempaa ja hajautetumpaa ja että vastuuta hyvästä rahoitushallinnosta 
siirretään jäsenvaltioille ja alueille; kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä 
rationalisoida menettelyjä, vähentää hallintokustannuksia – vaikkakaan ei 
hajauttamisen kustannuksella – ja nopeuttaa päätöksentekoa; pyytää komissiota 
kuitenkin varmistamaan sopivien välineiden, kuten tehokkuusreservin, avulla, että 
EU:n rahoitusta käytetään yhteisön säännöstön mukaisesti, ja avoimuuden 
takaamiseksi ilmoittamaan parlamentille kaikista mahdollisista kansallisissa tai 
alueellisissa rahoitusvalvontamenettelyissä havaituista puutteista sekä toimista, joihin 
se on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 51
12 kohta

12. huomauttaa, että rakennerahastojen hallinnointi tulee vastedes olemaan 
suhteellisempaa ja hajautetumpaa ja että taloudellista vastuuta hyvästä 
rahoitushallinnosta siirretään jäsenvaltioille, alueille ja kunnille;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 52
12 a kohta (uusi)

12 a. kehottaa komissiota myöntämään luvan EU:n rahoitukselle vain, jos suunnitelmat 
on vahvistettu Euroopan parlamentin 3. heinäkuuta 2003 tasa-arvonäkökohtien 
huomioimisesta julkisten talousarvioiden laatimisessa "gender budgeting" antaman 
päätöslauselman1 pohjalta ja mukaisesti;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 53
12 b kohta (uusi)

12 b. huomauttaa, että aluepoliittisesta näkökulmasta rahoitussuunnittelun 
monivuotisuus ja tästä seuraava suunnittelun varmuus ovat alueille 
korvaamattomia ja että rahoitusnäkymien välinettä ei pidä harkitsemattomasti 
kyseenalaistaa missään EU:n toimielimessä; kehottaa neuvostoa työskentelemään 
tehokkaasti parlamentin kanssa sellaisen rahoitusnäkymiä koskevan päätöksen 
tekemiseksi, joka hyödyttää laajentunutta unionia ja sen integroitumista;

Or. de

  
1 EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 746.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 54
13 kohta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 55
13 kohta

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Železný

Tarkistus 56
13 kohta

13. kannustaa komissiota toteuttamaan tarkistetun sosiaalirahaston puitteissa erityistoimia 
maahanmuuttajien yhteiskunnallisen integroitumisen tehostamiseksi ja heidän 
työnsaantimahdollisuuksiensa parantamiseksi ja siten mahdollistamaan, että 
kulttuuriltaan, uskonnoltaan, kieleltään ja etniseltä taustaltaan erilaiset kolmansien 
maiden kansalaiset voivat osallistua kaikkiin eurooppalaisen yhteiskunnan osa-
alueisiin edellyttäen, että kyseiset maahanmuuttajat kunnioittavat ja arvostavat 
isäntämaan kieltä, kulttuuria, perinteitä ja erityisesti oikeusvaltion periaatteita ja 
sillä ehdolla, että tällaiset erityistoimet eivät vaaranna kansalaisten oikeuksia ja 
työnsaantimahdollisuuksia isäntämaassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez ja 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 57
13 a kohta (uusi)

13 a. pyytää komissiota selvittämään aikaisemmin tehtyjen pyyntöjen määrän ja pyytää 
laajentuneen unionin poliittisia haasteita ja budjettivaroja käsittelevää 
tilapäiskomiteaa ottamaan huomioon kyseisen kasvun loppuraportissaan;
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 58
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan, että ne myöntävät tarvittavaa taloudellista 
tukea, jotta Göteborgin huippukokouksessa sovittu kestävä kehitys saavutetaan 
erityisesti Natura 2000 -verkoston hallinnon, vesipolitiikan puitedirektiivin 
täytäntöönpanoon vaadittavien resurssien ja Kioton tavoitteiden saavuttamisen 
edistämisen suhteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 59
14 kohta

14. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan määrärahoja ei vähennetä muiden politiikkojen eduksi eikä hyväksy, 
että rakennerahastot ovat budjettirajoitusten mukauttamista koskevia muuttujia;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 60
14 kohta

14. kehottaa komissiota valvomaan, että toteutettavat toimenpiteet eivät edellytä 
koheesiopolitiikan leikkaamista muiden politiikkojen eduksi ja että se on tietoinen 
siitä, että vaikka koheesiomenot on suunnattava siihen, että saavutetaan kestävä 
kehitys, kilpailukyvyllä ei voida korvata yhtenäisyyttä jäsenvaltioissa;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Tarkistus 61
14 kohta

14. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan määrärahoja ei vähennetä muiden politiikkojen eduksi ja tuomitsee 
ne jäsenvaltiot, jotka ovat pyrkineet latistamaan eurooppalaiset ihanteet steriiliksi 
"raha sisään / raha ulos" -keskusteluksi ja samalla edistämään kantoja, joilla 
haitataan muita jäsenvaltioita ja niiden sisällä olevia alueita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Ribeiro

Tarkistus 62
15 kohta

15. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että aikataulua noudatetaan ja että koheesio- ja 
rakennepolitiikan uudet ohjelmat voivat alkaa oikea-aikaisesti vuonna 2007; tukee 
komission ehdotusta siitä, että seuraavat rahoitusnäkymät kattavat seitsemän vuotta 
(2007–2013).

Or. pt


