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Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 1
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti harkintakauteen, joka tarjoaa tilaisuuden käydä aitoa 
keskustelua siitä, missä määrin toissijaisuusperiaate pitäisi ottaa huomioon nykyistä 
laajemmin toteutettaessa koheesiopolitiikkaa, jonka tavoitteet ovat olennaisia 
kestävän kehityksen takaamisessa kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec, Margie Sudre

Tarkistus 2
1 kohta

1. katsoo, että harkintakausi tarjoaa tilaisuuden tarkastella toissijaisuusperiaatteen 
täytäntöönpanoa alueellisen kehittämisen alalla ja arvioida sen täytäntöönpanoa 
vuosina 2007–2013, jotta koheesiopolitiikan tavoitteet saavutetaan ja jotta siten 
varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden täysimääräinen, tasapainoinen ja kestävä 
kehitys;



PE 364.908v01-00 2/13 AM\587602FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 3
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti harkintakauteen, joka tarjoaa tilaisuuden käydä aitoa 
keskustelua toissijaisuusperiaatteesta sekä vahvistetusta kumppanuudesta alueellisen 
kehittämisen alalla ja arvioida, missä määrin tämä periaate otetaan huomioon kaikkien 
jäsenvaltioiden täysimääräisen, tasapainoisen ja kestävän kehityksen kannalta 
välttämättömien koheesiopolitiikan tavoitteiden täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa vuosina 2007–2013;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Constanze Angela Krehl

Tarkistus 4
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti harkintakauteen, joka tarjoaa tilaisuuden käydä uutta 
keskustelua (poistetaan) alueellisen kehittämisen perussuunnasta ja arvioida, missä 
määrin tämä periaate otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden ja etenkin kaikkein 
köyhimpien alueiden täysimääräisen, tasapainoisen ja kestävän kehityksen kannalta 
välttämättömien koheesiopolitiikan tavoitteiden täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa vuosina 2007–2013;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 5
1 a kohta (uusi)

1 a. suosittelee, että käynnissä oleva ratifiointiprosessi keskeytetään ja mahdollisimman 
pian kutsutaan koolle uusi valmistelukunta, joka pyrkii kokonaisratkaisuun 
yhteistyössä nyt esitetyn perustuslakiluonnoksen vastustajien kanssa;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Tarkistus 6
2 kohta

2. suosittelee, että komissio antaa kaikille osapuolille, eli jäsenvaltioiden viranomaisille 
kaikilla tasoilla (kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla) sekä 
kansalaisyhteiskunnalle kaikilla tasoilla (työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt 
ja yhdistykset), mahdollisuuden määrittää ja jäsentää panoksensa laajassa 
kuulemismenettelyssä harkintakauden aikana;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Constanze Angela Krehl

Tarkistus 7
2 kohta

2. suosittelee, että komissio kuulee laaja-alaisesti jäsenvaltioita, kansallisia 
parlamentteja, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, alueiden komiteaa, liike-elämän 
järjestöjä ja ammattiyhdistyksiä ennen kuin laatii uusia ehdotuksia asetuksiksi, jotka 
vaikuttavat jäsenvaltioiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 8
2 kohta

2. suosittelee, että komissio kuulee laaja-alaisesti jäsenvaltioita, kansallisia parlamentteja, 
muita jäsenvaltioiden parlamentteja, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, alueiden 
komiteaa, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, liike-elämän järjestöjä ja 
ammattiyhdistyksiä ennen kuin laatii uusia ehdotuksia koheesiopolitiikkaa koskeviksi 
asetuksiksi, (poistetaan) jotta vältetään tarpeeton säätely ja suojellaan erittäin tarpeellista 
joustavuutta vastattaessa koheesiopolitiikan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Oldřich Vlasák

Tarkistus 9
2 kohta

2. suosittelee, että komissio kuulee laaja-alaisesti jäsenvaltioita, kansallisia 
parlamentteja, alueellisia ja paikallisia viranomaisia ja erityisesti niiden kansallisia ja 
Euroopan tason kattojärjestöjä, alueiden komiteaa, liike-elämän järjestöjä ja 
ammattiyhdistyksiä ennen kuin laatii uusia ehdotuksia asetuksiksi, jotka vaikuttavat 
jäsenvaltioiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, jotta 
vältetään tarpeeton säätely ja suojellaan erittäin tarpeellista joustavuutta vastattaessa 
koheesiopolitiikan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 10
2 a kohta (uusi)

2a. suosittelee, että perustuslakiluonnosta muokattaessa luodaan jäsenvaltioille 
nykyistä voimakkaampia kannustimia, jotka liittyvät Lissabonin-tavoitteiden 
aktiiviseen toteuttamiseen kattavien uudistusten avulla; katsoo, että aluetuen 
saamista tulisi vaikeuttaa sellaisten jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka eivät pyri 
näihin tavoitteisiin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Tarkistus 11
2 a kohta (uusi)

2 a. ottaa huomioon 14. tammikuuta 2003 antamansa päätöslauselman alue- ja 
paikallisviranomaisten roolista Euroopan yhdentymisessä1 ja korostaa, että 
toimivallan jakaminen alueellisen ja paikallisen päätäntävallan kautta voi edistää 
kansalaisten entistä aktiivisempaa osallistumista, EU:n politiikan entistä suurempaa 
avoimuutta sekä myönteistä käsitystä EU:n monimuotoisuudesta;

Or. en

  
1 EUVL C 38E, 12.2.2004, s. 167.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 12
2 b kohta (uusi)

2 b. vaatii rajoittamaan selvästi ehdokasvaltioiden osallistumista lukuisiin ohjelmiin, 
koska tämä käytäntö on pikemminkin esteenä asianomaisten valtioiden tekemille 
päättäväisille uudistuksille; katsoo, että järjestyksen tulee olla pääpiirteissään 
seuraava: 1. päättäväiset uudistukset, 2. yleisten ehtojen käyttöönotto, 3. 
osallistuminen tukiohjelmiin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Tarkistus 13
2 b kohta (uusi)

2 b. kehottaa EU:n demokratiavajeen vähentämiseksi tarkistamaan Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen III-168 artiklan 1 kohtaa ja III-169 artiklaa 
(EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohta ja 89 artikla), jotta valtiontukea 
koskevat suuntaviivat hyväksyttäisiin III-169 artiklan mukaisesti 
(perustamissopimuksen 89 artikla) ja yhteispäätösmenettelyä noudattaen, ja 
jättämään komissiolle samalla toimivallan seurata jatkuvasti kaikkia jäsenvaltioissa 
olemassa olevia tukijärjestelmiä ja mahdollisesti ehdottaa niihin sopivia yksittäisiä 
toimia; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith, Jillian Evans

Tarkistus 14
2 a kohta (uusi)

2 a. muistuttaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietintöluonnokseen sisältyneistä ehdotuksista, jotka koskivat toimivallan jakamista 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä, sekä ehdotuksista, joita sisältyi 
komission "monitasoista hallinnointia sekä erilaisten alueellisten ja paikallisten 
tasojen yhdistämistä ja verkottamista"  käsitelleen työryhmän kertomukseen ja jotka 
koskivat unionin kumppanuusalueiden luomista tarkoituksena soveltaa niiden 
määritelmää kunkin jäsenvaltion määrittämiin alueellisiin viranomaisiin ja antaa 
niille tiettyjä oikeuksia osallistua yhteisön politiikkaan ja tarkoituksena soveltaa 
eriytettyä käsittelyä jäsenvaltioiden neljään ryhmään eli liittovaltioihin, yhtenäisiin 
alueellisiin valtioihin, yhtenäisiin hajautettuihin valtioihin ja yhtenäisiin valtioihin; 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 15
3 kohta

3. suosittelee, että siihen asti kun sopimus Euroopan perustuslaista on ratifioitu kaikissa 
jäsenvaltioissa, oikeudellisen ennalta varautumisen periaatetta sovelletaan aina 
viitattaessa koheesiopolitiikkaa ja sen yksittäisiä edunsaajia koskevien yleisten ja 
erityisten määräysten kehykseen; vaatii, että mielekkäitä osia 
perustuslakiluonnoksesta otetaan täydentämään Nizzan sopimusta niin, että etenkin 
enemmistöperiaatetta, neuvoston julkisia kokouksia ja toissijaisuutta koskevat 
määräykset voidaan panna täytäntöön toistaiseksi epäonnistuneesta 
ratifioimisprosessista huolimatta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 16
3 kohta

3. suosittelee, että siihen asti kun sopimus Euroopan perustuslaista on ratifioitu kaikissa 
jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti tukee edelleen mahdollisimman voimakkaasti 
muutoksia, joita se aiheuttaisi koheesiopolitiikassa, mutta ottaen huomioon niiden 
itsensä tuomat edut sen sijaan, että se viittaisi niiden sisällyttämiseen 
perustamissopimukseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec, Margie Sudre

Tarkistus 17
3 kohta

3. suosittelee, että (poistetaan) oikeudellisen ennalta varautumisen periaatetta 
sovelletaan aina viitattaessa koheesiopolitiikkaa ja sen yksittäisiä edunsaajia 
koskevien yleisten ja erityisten määräysten kehykseen ja että Euroopan parlamentin 
hyväksyttäväksi annettavissa teksteissä ei viitata Euroopan perustuslakia koskevaan 
ehdotukseen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Constanze Angela Krehl

Tarkistus 18
3 kohta

3. suosittelee, että siihen asti kun sopimus Euroopan perustuslaista on ratifioitu kaikissa 
jäsenvaltioissa, oikeudellisen ennalta varautumisen periaatetta sovelletaan aina 
viitattaessa koheesiopolitiikkaa ja sen yksittäisiä edunsaajia koskevien yleisten ja 
erityisten määräysten kehykseen; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 19
3 kohta

3. suosittelee, että siihen asti kun sopimus Euroopan perustuslaista on ratifioitu kaikissa 
jäsenvaltioissa, oikeudellisen ennalta varautumisen periaatetta sovelletaan aina 
viitattaessa koheesiopolitiikkaa ja sen yksittäisiä edunsaajia koskevien yleisten ja 
erityisten määräysten kehykseen; (poistetaan)

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Constanze Angela Krehl

Tarkistus 20
4 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis, Miloš Koterec

Tarkistus 21
4 kohta

4. ehdottaa, että sen sijaan kehitetään kansallisten parlamenttien ja niiden asian kannalta 
merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset 
kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, on järjestettävä jokaista jäsenvaltiota 
edustavien Euroopan parlamentin jäsenten sekä vastaavien kansallisten ja 
alueellisten virkamiesten ja elinten välisiä yhteisiä kokouksia kaikkien alueiden 
EU:ta koskevista asioista;
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Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 22
4 kohta

4. ehdottaa, että sen sijaan kehitetään kansallisten parlamenttien ja niiden asian kannalta 
merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset 
kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, lainsäädäntöprosessin laadun parantamiseksi 
koheesiopolitiikan alalla kansallisella ja EU:n tasolla kustannusten sekä 
lainsäädännön vaikutusten arvioinnin avulla, jolloin varmistetaan se, että kaikkien 
alueiden (poistetaan) tarpeet otetaan huomioon asianmukaisella tavalla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Tarkistus 23
4 kohta

4. ehdottaa, että (poistetaan) kehitetään jäsenvaltioiden parlamenttien ja niiden asian 
kannalta merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä kuulemisia, asiantuntijoiden 
yhteiset kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, lainsäädäntöprosessin laadun 
parantamiseksi koheesiopolitiikan alalla kansallisella ja EU:n tasolla, jolloin 
varmistetaan se, että kaikkien alueiden – myös saarten ja harvaan asuttujen, 
vuoristoisten ja vähemmän kehittyneiden alueiden – tarpeet otetaan huomioon 
asianmukaisella tavalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 24
4 kohta

4. ehdottaa, että sen sijaan kehitetään kansallisten parlamenttien ja jäsenvaltioiden muiden 
parlamenttien ja niiden asian kannalta merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä 
kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, 
lainsäädäntöprosessin laadun parantamiseksi koheesiopolitiikan alalla alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla, jolloin varmistetaan se, että kaikkien alueiden – myös 
saarten ja harvaan asuttujen, vuoristoisten ja vähemmän kehittyneiden alueiden – tarpeet 
otetaan huomioon asianmukaisella tavalla;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec, Margie Sudre

Tarkistus 25
4 kohta

4. ehdottaa, että sen sijaan kehitetään kansallisten parlamenttien (poistetaan) säännöllisiä 
kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, 
lainsäädäntöprosessin laadun parantamiseksi koheesiopolitiikan alalla kansallisella ja 
EU:n tasolla, jolloin varmistetaan se, että kaikkien alueiden – myös saarten ja harvaan 
asuttujen, vuoristoisten ja vähemmän kehittyneiden alueiden – tarpeet otetaan 
huomioon asianmukaisella tavalla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 26
4 kohta

4. ehdottaa, että sen sijaan kehitetään kansallisten parlamenttien ja niiden asian kannalta 
merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset 
kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, lainsäädäntöprosessin laadun parantamiseksi 
koheesiopolitiikan alalla kansallisella ja EU:n tasolla, jolloin varmistetaan se, että 
kaikkien alueiden – myös kaikkein syrjäisimpien alueiden, saarten ja harvaan 
asuttujen, vuoristoisten ja vähemmän kehittyneiden alueiden – tarpeet otetaan 
huomioon asianmukaisella tavalla;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec, Margie Sudre

Tarkistus 27
4 a kohta (uusi)

4a. kiinnittää huomion koheesiopolitiikan erityisluonteeseen, sillä se on EU:n 
toimintamallin tunnusmerkki ja se erottaa EU:n tavallisesta vapaakauppa-alueesta; 
katsoo, että EU:n ja sen kansalaisten väliselle yhteistoiminnalle on tärkeää lisätä 
kyseisen yhteenkuuluvuutta koskevan politiikan näkyvyyttä kentällä, kaikilla 
alueilla ja erityisesti kaikkein epäsuotuisimmilla alueilla;;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 28
4 a kohta (uusi)

4 a. pitää myönteisenä komissaari Wallströmin esittämää demokratian, dialogin ja 
debatin käsittävää "D-suunnitelmaa", jonka avulla voitaisiin käynnistää jatkuva 
EU:n politiikkaa koskeva keskustelu sekä alueellisesti että paikallisesti; korostaa 
lisäksi tarvetta ottaa Euroopan nuoriso mukaan laajempaan keskusteluun ja 
tarvetta stimuloida sen sitoutumista "eurooppalaiseen ajatukseen";

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis, Miloš Koterec

Tarkistus 29
4 a kohta (uusi)

4 a. ehdottaa mahdollisimman laajan julkisen keskustelun virittämiseksi, että kerran 
kuussa kaikissa paikallishallinnon virastoissa (kaupungintalot, prefektinvirastot, 
aluehallinto) pidetään avointen ovien päivä, jossa kansalaiset saavat asiantuntijoilta 
tietoa ja materiaalia Euroopan unionista, ja he voivat esittää kysymyksiä, 
ehdotuksia ja valituksia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis, Miloš Koterec

Tarkistus 30
4 b kohta (uusi)

4β. suosittaa kansalaisten osallistumisen edistämiseksi, että rakennerahastojen samaan 
tavoitteeseen kuuluvien alueiden tasolle perustetaan Euroopan kansalaisfoorumi 
alueiden yhteisiä ongelmia koskevien näkökantojen vaihtamiseksi ja katsoo, että sen 
jälkeen voidaan perustaa Euroopan kansalaisfoorumi, johon kuuluu edustajia 
tasapuolisesti kaikista kolmesta tavoitteeseen kuuluvasta alueesta rakennerahastoja 
koskevan yleisasetuksen mukaisesti, jotta päätelmiä ja parhaita käytäntöjä 
levitetään, yhteisiä intressejä koskevia kysymyksiä käsitellään ja Euroopan 
kansalaisten välistä yhteisymmärrystä edistetään;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 31
5 kohta

5. korostaa tältä osin, että tarvitaan ehdottomasti riittävää rahoitusta koheesiopolitiikalle, 
ja toteaa jälleen kerran, että 0,41 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta on 
vähimmäistaso, jonka alittava rahoitus johtaisi siihen, että politiikalla ei välttämättä 
pystyttäisi saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Constanze Angela Krehl

Tarkistus 32
5 kohta

5. korostaa tältä osin, että tarkistetun Lissabonin strategian kaikkien tavoitteiden 
saavuttaminen ehdottomasti edellyttää riittävän rahoituksen järjestämistä 
koheesiopolitiikalle, ja toteaa jälleen kerran, että 0,41 prosenttia yhteisön 
bruttokansantulosta on vähimmäistaso, jonka alittava rahoitus johtaisi siihen, että 
politiikka menettäisi uskottavuutensa (poistetaan) eikä kykenisi torjumaan alueellisia 
eroja;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec, Margie Sudre

Tarkistus 33
5 a kohta (uusi)

5 a. pyytää, että komissio tekee tarkan ja perustellun arvion niistä aluepolitiikan 
talousarviota koskevista vaikutuksista, jotka aiheutuvat EU:n varmasta tai 
mahdollisesta laajentumisesta uusiin jäsenvaltioihin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 34
5 a kohta (uusi)

5 a. suosittelee, että käytettäisiin erityisiä välineitä, kuten internetiä, tv-ohjelmia, 
ilmoituksia ja kouluissa järjestettäviä tiedotusseminaareja, jotka on suunnattu 
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nuorille ja joiden avulla pyritään saamaan aikaan unionin politiikkaa koskevaa 
keskustelua kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 35
5 b kohta (uusi)

5 b. kehottaa komissiota yhteistyössä alueiden komitean kanssa suorittamaan Euroopan 
tulevaisuutta koskevan keskustelun jatkuvaa arviointia ottaen huomioon erityisesti 
toissijaisuusperiaatteen sekä suhteellisuusperiaatteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Constanze Angela Krehl

Tarkistus 36
6 kohta

6. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea riittävällä rahoituksella vähemmän 
kehittyneitä alueita, joilla on kasvupotentiaalia ja joita on kaikissa jäsenvaltioissa 
mutta erityisesti kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa, tilastollisten vaikutusten 
kohteina olevilla alueilla sekä jäsenyyteen valmistautuvissa Bulgariassa ja 
Romaniassa, jotta köyhyys voidaan poistaa pysyvästi ja jotta voidaan edistää 
innovatiivisia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja monialaisen alueellisen kehityksen ja 
tasapainoisen kasvun saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi koko EU:n alueella.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 37
6 kohta

6. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea nykyistä suuremmalla rahoituksella 
vähemmän kehittyneitä alueita, joilla on kasvupotentiaalia ja joita on kaikissa 
jäsenvaltioissa mutta erityisesti kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa sekä jäsenyyteen 
valmistautuvissa Bulgariassa ja Romaniassa ja kaikkein syrjäisimmillä alueilla, jotta 
köyhyys voidaan poistaa pysyvästi ja jotta voidaan edistää innovatiivisia ja 
vaihtoehtoisia toimintamalleja monialaisen alueellisen kehityksen ja tasapainoisen 
kasvun saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi koko EU:n alueella.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 38
6 kohta

6. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea riittävällä rahoituksella vähemmän 
kehittyneitä alueita, joilla on kasvupotentiaalia ja joita on kaikissa jäsenvaltioissa 
mutta erityisesti kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa sekä jäsenyyteen 
valmistautuvissa Bulgariassa ja Romaniassa, jotta köyhyys voidaan poistaa pysyvästi 
ja jotta voidaan edistää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja monialaisen 
alueellisen kehityksen ja tasapainoisen kasvun saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi koko 
EU:n alueella.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 39
6 a kohta (uusi)

6a. panee merkille, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnissa on 
ilmennyt esteitä, ja korostaa keskeistä roolia, joka rakennepolitiikalla voi olla 
Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvien myönteisten vaikutusten korostamisessa;  

Or. en


