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Tarkistus 1
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon johtamisesta ja 
kehityksestä 20. lokakuuta 2003 annetun 
komission tiedonannon 
(KOM(2003)0615),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n Peace I- ja 
Peace II-ohjelmilla pyrittiin turvaamaan 
rauha ja että niissä oli kaksi keskeistä osaa: 
rauhasta koituvien mahdollisuuksien 
käyttäminen ja konfliktin seurausten 
käsittely,

A. ottaa huomioon, että EU:n Peace I- ja 
Peace II-ohjelmilla pyrittiin turvaamaan 
rauha ja että niissä oli kaksi keskeistä osaa: 
rauhasta koituvien mahdollisuuksien 
käyttäminen ja väkivallan seurausten 
käsittely,

Or. en

Tarkistus 3
Jim Higgins

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että EU:n osallistuminen Peace-
ohjelmaan vaikutti ohjelmaan hyvin 
myönteisesti ja että 
rauhanrakentamishankkeiden 

B. katsoo, että EU:n osallistuminen Peace-
ohjelmaan vaikutti ja vaikuttaa ohjelmaan 
hyvin myönteisesti ja että 
rauhanrakentamishankkeiden 
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eurooppalainen kytkentä, jonka puitteissa 
on tarjottu myös rahoitusväline, on 
osoittanut tärkeytensä, sillä EU on 
puolueeton viranomainen, jolla on 
ohjelman suunnittelussa tarvittavaa 
asiantuntemusta ja pitkäaikaista 
näkemystä,

eurooppalainen kytkentä, jonka puitteissa 
on tarjottu myös rahoitusväline, on 
osoittanut tärkeytensä, sillä EU on 
puolueeton viranomainen, jolla on 
ohjelman suunnittelussa tarvittavaa 
asiantuntemusta ja pitkäaikaista 
näkemystä,

Or. en

Tarkistus 4
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että EU on muun 
muassa edellä mainitussa johtamisesta ja 
kehityksestä annetussa komission 
tiedonannossa tunnustanut köyhyyden, 
hallinnon ja konfliktien välisen yhteyden,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 5
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että sovintoprosessi 
toimii eri tasoilla eli poliittisella tai 
kansallisella tasolla ja yhteisön tai 
yksilöiden tasolla ja että se on 
vapaaehtoinen toimi, josta ei voida antaa 
määräyksiä,

D. ottaa huomioon, että sovintoprosessi 
toimii eri tasoilla ja että sitä voidaan 
kannustaa mutta siitä ei voida antaa 
määräyksiä,

Or. en
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Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että sovintoprosessi 
toimii eri tasoilla eli poliittisella tai 
kansallisella tasolla1 ja yhteisön tai 
yksilöiden tasolla ja että se on 
vapaaehtoinen toimi, josta ei voida antaa 
määräyksiä2,

D. ottaa huomioon, että sovintoprosessi 
toimii eri tasoilla eli poliittisella tai 
kansallisella tasolla1 ja yhteisön tai 
yksilöiden tasolla ja että se on 
vapaaehtoinen toimi, josta ei voida antaa 
määräyksiä2 mutta joka pitäisi aktiivisesti 
suunnitella,

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
rauhanrakentaminen ja sovinto ovat 
pohjimmiltaan vaarallisia prosesseja ja 
että hankkeissa olisi annettava tilaa 
kokeiluille,

E. ottaa huomioon, että 
rauhanrakentaminen ja sovinto ovat ainoa 
tapa ratkaista alueen poliittiset, 
taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, joten 
luottamuksen rakentamiseen tähtäävissä 
hankkeissa olisi annettava tilaa kokeiluille,

Or. en

                                               
1 Gráinne Kellyn ja Brandon Hamberin laatima asiakirja: ”Coherent, contested or confused? Views on 
reconciliation in Northern Ireland”, Esitetty ”Reconciliation: Rhetoric or Relevance?” -nimisessä pyöreän 
pöydän keskustelussa sovintoa koskevista aatteista ja käytännöistä, Belfast, 9. kesäkuuta 2004.
2 International IDEA (2003). Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook.  International IDEA: 
Tukholma.
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Tarkistus 8
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
rauhanrakentaminen ja sovinto ovat 
pohjimmiltaan vaarallisia prosesseja ja 
että hankkeissa olisi annettava tilaa 
kokeiluille,

E. ottaa huomioon, että 
rauhanrakentaminen ja sovinto ovat 
pohjimmiltaan epävarmoja prosesseja ja 
monet hankkeet ovat vaikeita käynnistää, 
joten niissä olisi annettava tilaa 
innovoinnille,

Or. en

Tarkistus 9
Jim Higgins

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että raja on erottanut 
ihmiset vuosien ajan, luonut ja 
vahvistanut yhteisöä jakavaa sisäisten 
alueellisten rajojen verkostoa, ja katsoo, 
että tämä on konfliktin keskeisin kysymys,

F. ottaa huomioon, että Pohjois-Irlannin 
konflikti on luonut erilliset yhteisöt, mikä 
on johtanut syviin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja poliittisiin jakolinjoihin,

Or. en

Tarkistus 10
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että vaikka kumppanuudet 
paikallisyhteisöjen kanssa voivat viedä 
enemmän aikaa, koska niissä on mukana 
enemmän toimijoita ja menettelytapoja, on 

H. katsoo, että vaikka kumppanuudet 
paikallisyhteisöjen kanssa voivat viedä 
enemmän aikaa, koska niissä on mukana 
enemmän osallistujia ja menettelytapoja, 
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kuitenkin selvää, että siitä saatu lisähyöty 
on olennaista, koska mitä matalammalla 
tasolla valtuutettu hallinto on ja mitä 
korkeampi osallistumistaso on, sitä 
laajempi on tietoisuus sekä ohjelmasta että 
EU:sta,

on kuitenkin selvää, että siitä saatu 
lisähyöty on olennaista, koska mitä 
matalammalla tasolla valtuutettu hallinto 
on ja mitä korkeampi osallistumistaso on, 
sitä laajempi on tietoisuus sekä ohjelmasta 
että EU:sta,

Or. en

Tarkistus 11
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että konfliktista suuresti 
kärsineille syrjäytyneille ryhmille ja 
ihmisille annettiin Peace-ohjelman 
puitteissa uusia mahdollisuuksia edistää 
aktiivisesti rauhanrakentamista; katsoo, 
että ohjelmat hyödyttävät yhteiskunnan 
syrjäytyneimpiä ryhmiä, sillä niissä 
kehitetään toimintaa yksilöille ja ryhmille, 
kuten konfliktin uhreille, iäkkäille ja 
heikommassa asemassa oleville ihmisille, 
vammaisille, perheväkivallan uhreille, 
entisille vangeille ja työttömille nuorille1,

I. katsoo, että väkivallasta suuresti 
kärsineille syrjäytyneille ryhmille ja 
ihmisille annettiin Peace-ohjelman 
puitteissa uusia mahdollisuuksia edistää 
aktiivisesti rauhanrakentamista; katsoo, 
että ohjelmat hyödyttävät yhteiskunnan 
syrjäytyneimpiä ryhmiä, sillä niissä 
kehitetään toimintaa yksilöille ja ryhmille,

1 EU:n ohjelma rauhan ja sovinnon 
aikaansaamiseksi – Vaikutus: FCSEA.

Or. en

Tarkistus 12
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. pitää äärimmäisen tärkeänä, että 
rauhanrakentamisohjelmille, erityisesti 
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sellaisille, joihin osallistuu kansalais- ja 
vapaaehtoisryhmiä, myönnetään edelleen 
taloudellista tukea, kun Peace-ohjelma 
päättyy,

Or. en

Tarkistus 13
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että monet Peace 
II -ohjelmasta tukea saaneet kansalais- ja 
vapaaehtoisryhmien aloitteet toimivat 
jatkuvasti ja tarjoavat tärkeitä 
yhteiskunnallisia palveluita erityisesti 
syrjäytyneille ryhmille ja odottavat 
rahoituksen vahvistamista voidakseen 
jatkaa näiden palvelujen tarjoamista,

Or. en

Tarkistus 14
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että useat Peace-ohjelman 
alaohjelmien, Irlannin kansainvälisen 
rahaston (IFI) ohjelmien ja yhteisön 
Interreg-aloitteen toimista osoittautuivat 
hyvin samankaltaisiksi ja että joissakin 
tapauksissa niissä oli paljon
päällekkäisyyksiä,

N. katsoo, että useat Peace-ohjelman 
alaohjelmien, Irlannin kansainvälisen 
rahaston (IFI) ohjelmien ja yhteisön 
Interreg-aloitteen toimista osoittautuivat 
hyvin samankaltaisiksi ja että joillakin 
aloilla niissä oli jonkin verran 
päällekkäisyyksiä,

Or. en
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Tarkistus 15
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. katsoo, että vastuuvelvollisuus ja 
avoimuus, osallistuminen, kaikkien 
ihmisten keskinäisen riippuvuuden 
tunnustaminen, epätasa-arvon onnistunut 
poistaminen, monimuotoisuuden 
edistäminen ja heikommassa asemassa 
olevien ryhmien huomioon ottaminen ovat 
tärkeitä tekijöitä rauhanrakentamisessa ja 
sovinnossa,

Q. katsoo, että vastuuvelvollisuus ja 
avoimuus, osallistuminen, kaikkien 
ihmisten keskinäisen riippuvuuden 
tunnustaminen, epätasa-arvon onnistunut 
poistaminen, monimuotoisuuden 
edistäminen ja heikommassa asemassa 
olevien ryhmien huomioon ottaminen sekä 
yhtäläiset mahdollisuudet ovat tärkeitä 
tekijöitä rauhanrakentamisessa ja 
sovinnossa,

Or. en

Tarkistus 16
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q a. ottaa huomioon väkivallan uhrien 
tilannetta käsittelevän Pohjois-Irlannin 
viranomaisen (Interim Commissioner for 
Victims and Survivors) raportin1, jossa
todetaan että uhrien ja hengissä 
selvinneiden tukiryhmät ovat riippuvaisia 
Peace-ohjelman kertaluonteisesta 
rahoituksesta ja että on epäselvää, kuinka
uhreja ja hengissä selvinneitä koskevat 
hankkeet etenisivät, kun Peace-ohjelman 
rahoitusta ei enää olisi käytettävissä, ja 
ottaa huomioon, että Pohjois-Irlannin 
pääministeri ja varapääministeri 
nimittivät äskettäin neljä uutta uhrien 
tilannetta käsittelevää viranomaista,
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1. Support for Victims and Survivors 
Addressing the Human legacy, tammikuu
2007.

Or. en

Tarkistus 17
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää myönteisenä Peace- ja IFI-
rahoitusohjelmien osuutta taloudellisessa ja 
yhteiskunnallisessa kehityksessä; 
huomauttaa, että ennen IFIn 
täytäntöönpanoa heikommassa asemassa 
oleville alueille oli perustettu yksi 
yrityskeskus ja että IFIn tuella siitä kehittyi 
32 yrityskeskuksen verkosto kyseisille 
alueille, mikä edisti asianomaisten tahojen 
luottamuksen ja toivon lisäämistä;

3. pitää myönteisenä Peace- ja IFI-
rahoitusohjelmien osuutta taloudellisessa ja 
yhteiskunnallisessa kehityksessä; 
huomauttaa, että ennen IFIn 
täytäntöönpanoa heikommassa asemassa 
oleville alueille oli perustettu yksi 
yrityskeskus ja että IFIn ja 
paikallishallinnon tuella siitä kehittyi 
32 yrityskeskuksen verkosto kyseisille 
alueille, mikä edisti asianomaisten tahojen 
luottamuksen ja toivon lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 18
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että Peace- ja IFI-ohjelmista 
rahoitettuihin ohjelmiin osallistuvien 
yhteistyötä ei pitäisi lopettaa, kun ohjelma 
loppuu; kehottaa hallituksen osastoja 
harkitsemaan tehokkaaksi osoittautuneen 
työn jatkamista, jotta voidaan varmistaa 
yleisen rahoituksen jatkuminen tälle 
korvaamattomalle työlle, kun EU:n 

4. korostaa, että Peace- ja IFI-ohjelmista 
rahoitettuihin ohjelmiin osallistuvien 
yhteistyötä ei pitäisi lopettaa, kun ohjelma 
loppuu; kehottaa hallituksen osastoja 
jatkamaan tehokkaaksi osoittautunutta
työtä, jotta voidaan varmistaa yleisen 
rahoituksen jatkuminen tälle 
korvaamattomalle työlle, kun EU:n 
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rahoitus loppuu; rahoitus loppuu;

Or. en

Tarkistus 19
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4a. kehottaa sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan että Irlannin tasavallan 
hallituksia perustamaan kansalais- ja 
vapaaehtoisryhmille väliaikaiset 
rahoitusjärjestelyt erityisesti
Peace II -rahoitusohjelmien päättymisen 
ja Peace III -rahoitusohjelmien 
käynnistymisen välisen aukon 
täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 20
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4a. kehottaa komissiota ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Irlannin tasavallan 
hallituksia pyrkimään yhdessä uhrien 
tilannetta käsittelevän Pohjois-Irlannin 
viranomaisen (Interim Commissioner for 
Victims and Survivors) kanssa löytämään 
mekanismin, jonka avulla uhrien ja 
hengissä selvinneiden tukiryhmät saavat
rahoitustukea Peace-rahoituksen 
päätyttyä;

Or. en
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Tarkistus 21
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota käyttämään 
uudelleen Peace I- ja Peace II-ohjelmien 
aktiivista kansalaisuutta koskevaa 
lähestymistapaa Pohjois-Irlannin 
työryhmän puitteissa, kun suunnitellaan 
tulevia aloitteita; muistuttaa 
oikeudenmukaisen alueellisen kehityksen 
tärkeydestä;

5. kehottaa komissiota vastaamaan 
Pohjois-Irlannin infrastruktuuria 
koskeviin tarpeisiin Pohjois-Irlannin 
työryhmän puitteissa, koska 
kolmekymmentä vuotta jatkuneen 
väkivallan yhtenä seurauksena 
infrastruktuuri on alikehittynyt verrattuna 
Euroopan unionin muihin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 22
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota käyttämään 
uudelleen Peace I- ja Peace II-ohjelmien 
aktiivista kansalaisuutta koskevaa 
lähestymistapaa Pohjois-Irlannin 
työryhmän puitteissa, kun suunnitellaan 
tulevia aloitteita; muistuttaa 
oikeudenmukaisen alueellisen kehityksen 
tärkeydestä;

5. kehottaa komissiota käyttämään 
uudelleen Peace I- ja Peace II-ohjelmien 
aktiivista kansalaisuutta koskevaa 
lähestymistapaa Pohjois-Irlannin 
työryhmän puitteissa, kun suunnitellaan 
tulevia aloitteita; muistuttaa, että se on 
tärkeää rauhanprosessin vakauttamiselle 
ja koko alueen oikeudenmukaiselle
alueelliselle kehitykselle;

Or. de
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Tarkistus 23
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa kehittämään edelleen 
rajatylittävää työtä ja katsoo, että 
rajaylittävä työ oli keskeistä alueen 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen 
elpymiselle; vaatii kehittämään edelleen 
vapaaehtoissektorin ja julkisen sektorin 
työsuhteita ja -foorumeita molemmin 
puolin rajaa;

6. kehottaa kehittämään edelleen 
rajatylittävää työtä ja katsoo, että 
rajaylittävä työ oli keskeistä alueen 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen 
elpymiselle; vaatii kehittämään edelleen 
paikallisten kauppakamarien ja julkisen 
sektorin elinten välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 24
Bairbre de Brún

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa kehittämään edelleen 
rajatylittävää työtä ja katsoo, että 
rajaylittävä työ oli keskeistä alueen 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen 
elpymiselle; vaatii kehittämään edelleen 
vapaaehtoissektorin ja julkisen sektorin 
työsuhteita ja -foorumeita molemmin 
puolin rajaa;

6. kehottaa kehittämään edelleen 
rajatylittävää työtä ja katsoo, että 
rajaylittävä työ oli keskeistä alueen 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen 
elpymiselle; vaatii kehittämään edelleen 
vapaaehtoissektorin ja julkisen sektorin 
sekä jo nyt rajan yli toimivien 
vapaaehtoisorganisaatioiden työsuhteita ja 
-foorumeita molemmin puolin rajaa;

Or. en
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Tarkistus 25
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
ole hyväksyneet tarvittavia 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
yhtymästä (EAYY) 5. heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 
täytäntöön panemiseksi, hyväksymään ne 
välittömästi;

7. kehottaa Irlannin tasavallan hallitusta 
panemaan välittömästi täytäntöön
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
yhtymästä (EAYY) 5. heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006;

Or. en

Tarkistus 26
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa kuulemaan laajalti eri tahoja
rahoitusohjelmissa pienimuotoisesti ja 
paikallisesti ja korostaa, että on turvattava 
järjestelmät, joiden nojalla voidaan
hyväksyä pienet määrärahat, joilla 
voidaan rahoittaa välittömästi 
välttämätöntä työtä ja työtä, jonka 
tuloksia on vaikea ilmoittaa määrällisesti;

8. kehottaa kuulemaan laajalti eri tahoja 
rahoitusohjelmissa sekä laajamittaisesti
että pienimuotoisesti ja paikallisesti ja 
korostaa, että on turvattava järjestelmät, 
joiden nojalla voidaan turvata kestävyys 
pitkällä aikavälillä ja auttaa 
paikallisyhteisöjä;

Or. en
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Tarkistus 27
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa yksinkertaistamaan 
hakumenettelyjä, jotta voidaan varmistaa, 
etteivät pienemmät hankkeet ole 
epäedullisessa asemassa; kehottaa lisäksi 
varmistamaan, että Peace-ohjelman 
raportointimenetelmät eivät aiheuttaisi 
niin suurta taakkaa pienten 
määrärahojen saajille;

9. kehottaa vähentämään byrokratiaa, 
jotta voidaan varmistaa, että pienet 
hankkeet eivät ylikuormitu;

Or. en

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. tunnustaa, että rauhanrakentaminen on 
pitkäaikainen ja kehittyvä prosessi ja että 
pysyvä kehitys rauhaan ja sovintoon vie 
aikaa; kehottaa määräämään yksittäisille 
määrärahoille pidemmät aikataulut 
hankkeiden todellisen vaikutuksen 
varmistamiseksi;

10. tunnustaa, että rauhanrakentaminen on 
pitkäaikainen ja kehittyvä prosessi ja että 
pysyvä kehitys rauhaan ja sovintoon vie 
aikaa; kehottaa määräämään yksittäisille 
määrärahoille pidemmät aikataulut 
hankkeiden todellisen vaikutuksen 
varmistamiseksi; myöntää, että 
taloudellisten aloitteiden lisäksi kulttuuri-
ja urheilualoitteilla on merkittävä osuus 
rauhan ja sovinnon saavuttamisessa ja 
siksi niitä on edelleenkin tuettava;

Or. de
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Tarkistus 29
James Nicholson

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. huomauttaa, että yhteisötalouden 
sektori on vapaaehtoissektorin ja julkisen 
sektorin alasektori ja että sen kuuleminen 
on tärkeää paikallisten strategioiden ja 
alueiden kehittämiseksi; katsoo, että muut 
paikalliset liikeyritykset ovat myös 
voimakkaita toimijoita;

11. huomauttaa, että yhteisötalouden 
sektori on vapaaehtoissektorin ja julkisen 
sektorin alasektori ja että sen kuuleminen 
on tärkeää paikallisten strategioiden ja 
alueiden kehittämiseksi; katsoo, että muut 
paikalliset liikeyritykset ovat myös 
vaikutusvaltaisia osallistujia;

Or. en

Tarkistus 30
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että maaseudun kehitys 
edellyttää aiempaa parempaa 
vuorovaikutusta maaseudun ja alueellisen 
kehityksen rahoituksen välillä;

12. korostaa, että maaseudun kehitys 
edellyttää aiempaa parempaa 
vuorovaikutusta maaseudun ja alueellisen 
kehityksen rahoituksen välillä sekä 
luonnonsuojelun, ekologisen matkailun ja 
uusiutuvan energian tuotannon ja käytön 
välillä;

Or. en
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