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Tarkistus 1
Vladimír Železný

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin 
sopimus antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden osallistua täysivertaisesti 
neuvoston kanssa taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
luomiseen korvaamalla tällä hetkellä 
rakennerahastojen täytäntöönpanoon 
sovellettavan hyväksyntämenettelyn niin 
kutsutulla tavanomaisella 
lainsäätämisjärjestyksellä eli 
yhteispäätösmenettelyllä, mikä lisää 
merkittävästi Euroopan parlamentin 
lainsäädäntövaltaa ja aluekehityksen 
valiokunnan toimivaltaa ja lisää siten 
avoimuutta ja Euroopan parlamentin 
vastuuvelvollisuutta kansalaisiin nähden;

1. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin 
sopimus antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden osallistua täysivertaisesti 
neuvoston kanssa taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
luomiseen korvaamalla tällä hetkellä 
rakennerahastojen täytäntöönpanoon 
sovellettavan hyväksyntämenettelyn niin 
kutsutulla tavanomaisella 
lainsäätämisjärjestyksellä eli 
yhteispäätösmenettelyllä, mikä lisää 
merkittävästi Euroopan parlamentin 
lainsäädäntövaltaa ja aluekehityksen 
valiokunnan toimivaltaa ja lisää siten 
avoimuutta ja Euroopan parlamentin 
vastuuvelvollisuutta kansalaisiin nähden; 
vastustaa kuitenkin ennenaikaista 
keskustelua Euroopan parlamentin 
uudesta roolista suhteessa Lissabonin 
sopimukseen, jota ei ole vielä vahvistettu. 

Or. cs

Tarkistus 2
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin 
sopimus antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden osallistua täysivertaisesti 
neuvoston kanssa taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
luomiseen korvaamalla tällä hetkellä
rakennerahastojen täytäntöönpanoon

1. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin 
sopimus antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden osallistua täysivertaisesti 
neuvoston kanssa taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
luomiseen korvaamalla aiemmin etenkin
rakennerahastoja koskevaan yleiseen 
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sovellettavan hyväksyntämenettelyn niin 
kutsutulla tavanomaisella 
lainsäätämisjärjestyksellä eli 
yhteispäätösmenettelyllä, mikä lisää 
merkittävästi Euroopan parlamentin 
lainsäädäntövaltaa ja aluekehityksen 
valiokunnan toimivaltaa ja lisää siten 
avoimuutta ja Euroopan parlamentin 
vastuuvelvollisuutta kansalaisiin nähden;

asetukseen sovelletun
hyväksyntämenettelyn niin kutsutulla 
tavanomaisella lainsäätämisjärjestyksellä 
eli yhteispäätösmenettelyllä, mikä lisää 
merkittävästi Euroopan parlamentin 
lainsäädäntövaltaa ja aluekehityksen 
valiokunnan toimivaltaa, muutos, joka on 
erittäin tärkeä rakennerahastojen vuoden 
2013 jälkeisen kauden suhteen, ja lisää 
siten avoimuutta ja Euroopan parlamentin 
vastuuvelvollisuutta kansalaisiin nähden;

Or. en

Tarkistus 3
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että alueellisen 
yhteenkuuluvuuden asettaminen EU:n 
tavoitteeksi täydentää taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita 
ja lisää Euroopan parlamentin ja 
aluekehityksen valiokunnan toimivaltaa 
EU:n keskeisten politiikkojen vaikutusten 
arvioinnissa; korostaa jaetun toimivallan 
käyttöönoton merkitystä EU:lle ja 
jäsenvaltioille alueellisen 
yhteenkuuluvuuden alalla, ja jotta tavoite 
saavutetaan nopeasti, suosittelee, että 
aluekehityksen valiokunta seuraa uusia 
aloitteita tässä asiassa;

2. uskoo, että alueellisen 
yhteenkuuluvuuden asettaminen EU:n 
tavoitteeksi täydentää taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita 
ja lisää Euroopan parlamentin ja 
aluekehityksen valiokunnan toimivaltaa 
EU:n keskeisten politiikkojen vaikutusten 
arvioinnissa; korostaa jaetun toimivallan 
käyttöönoton merkitystä EU:lle ja 
jäsenvaltioille alueellisen 
yhteenkuuluvuuden alalla, ja jotta tavoite 
saavutetaan nopeasti, suosittelee, että 
aluekehityksen valiokunta osallistuu 
täysimääräisesti kaikkiin asiaankuuluviin 
toimiin tässä asiassa;

Or. en

Tarkistus 4
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä, kun käsitellään 
Euroopan aluesuunnittelua ja 
aluekehitystä, monikeskuksisen ja 
tasapainoisen kaupunkijärjestelmän 
luomista ja uuden kaupungin ja 
maaseudun välisen suhteen luomista ja
kaikkien EU:n politiikkojen, joissa on 
vahva alueellinen ulottuvuus, alueelliset 
vaikutukset; panee merkille aluekehityksen 
valiokunnan merkittävän roolin tämän 
tavoitteen määrittämisessä;

Or. en

Tarkistus 5
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin kuten myös
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
indikaattorit, menetelmät, vaikutukset 
talousarvioon ja työvälineet ja kyseiseen 
politiikkaan kuuluvan rahoituksen 
vastaanottajat ja ottamaan paremmin 
huomioon kaikkien EU:n politiikkojen, 
joissa on vahva alueellinen ulottuvuus, 
alueelliset vaikutukset pitäen mielessä 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen; 
panee merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä; 

Or. en
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Tarkistus 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä ja voimakkaan synergian 
luomisessa alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja keskeisten 
rahoitusohjelmien välille;

Or. bg

Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
välittömästi paremmin huomioon kaikkien 
EU:n politiikkojen, joissa on vahva 
alueellinen ulottuvuus, alueelliset 
vaikutukset; panee merkille aluekehityksen 
valiokunnan merkittävän roolin tämän 
tavoitteen määrittämisessä;
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Or. en

Tarkistus 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota 
määrittämään Euroopan parlamentin 
kanssa alueellisen yhteenkuuluvuuden 
käsitteen ja tavoitteen ja pitämään tämän 
määrityksen mielessä ja ottamaan 
paremmin huomioon kaikkien EU:n 
politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee 
merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen 
määrittämisessä;

Or. pl

Tarkistus 9
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Kannustaa jäsenvaltioita osoittamaan 
tarvittavaa poliittista tahtoa alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen 
sisällyttämiseksi kansalliseen 
lainsäädäntöön;

Or. en
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Tarkistus 10
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen 
tavoittelemisen ei pidä johtaa EU:n 
muiden tavoitteiden saavuttamiseen 
tarjottavan tuen lisäämiseen; painottaa 
että yhteenkuuluvuuden politiikka 
muodostaa itsetarkoituksen ja että 
taipumus laajentaa tavoitteen laajuutta 
sen horisontaalisen luonteen vuoksi 
lähinnä heikentää pikemminkin kuin 
vahvistaa kyseistä käsitettä ja EU:n kykyä 
saavuttaa kyseinen tavoite;

Or. en

Tarkistus 11
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toistaa, että vauraampien ja vähiten 
kehittyneiden alueiden välisten erojen 
tasoittaminen pysyy koheesiopolitiikan 
tavoitteena; painottaa, että alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen 
sisällyttäminen täydentää kyseistä 
ensisijaista tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 12
Lambert van Nistelrooij
Lausuntoluonnos4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee myönteisesti merkille, että 
Lissabonin sopimus antaa alueista 
tarkemman ja tyhjentävämmän 
määrityksen, johon yhteisön tulisi 
yhteenkuuluvuuspolitiikkaa toteuttaessaan 
kiinnittää erityistä huomiota;

4. panee myönteisesti merkille, että 
Lissabonin sopimus antaa alueista, kuten 
esimerkiksi maaseudulla sijaitsevista 
alueista, väestökehitykseen liittyvistä 
ongelmista kärsivistä alueista, erittäin 
syrjäistä alueista ja valtioiden rajat 
ylittävistä alueista, tarkemman ja 
tyhjentävämmän määrityksen, johon 
yhteisön tulisi yhteenkuuluvuuspolitiikkaa 
toteuttaessaan kiinnittää erityistä huomiota;

Or. en

Tarkistus 13
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee myönteisesti merkille, että 
syrjäisimpien alueiden erityisasema on 
vahvistettu valtiontukea koskevissa 
erityissäännöksissä;

5. panee myönteisesti merkille, että 
syrjäisimpien alueiden erityisasema on 
vahvistettu 349 artiklassa ja valtiontukea 
koskevissa erityissäännöksissä;

Or. pt

Tarkistus 14
Margie Sudre

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee myönteisesti merkille, että 
syrjäisimpien alueiden erityisasema on 
vahvistettu valtiontukea koskevissa 
erityissäännöksissä;

5. panee myönteisesti merkille, että 
syrjäisimpien alueiden erityisasema on 
vahvistettu ja siihen viitataan nykyään 
valtiontukea koskevissa 
erityissäännöksissä;
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Or. fr

Tarkistus 15
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on vakaasti sitä mieltä, että 
talousarviomenettelyyn tehdyt muutokset, 
etenkin sovittelukomitean 
koollekutsuminen Euroopan parlamentin 
hyväksyessä tarkistuksia ensimmäisessä 
istunnossaan, edellyttävät aluekehityksen 
valiokunnan ja budjettivaliokunnan 
välisten suhteiden vahvistamista;

6. on vakaasti sitä mieltä, että 
talousarviomenettelyyn tehdyt muutokset, 
etenkin sovittelukomitean 
koollekutsuminen Euroopan parlamentin 
hyväksyessä tarkistuksia ensimmäisessä 
istunnossaan, edellyttävät aluekehityksen 
valiokunnan ja budjettivaliokunnan välisen 
yhteistoiminnan vahvistamista;

Or. en

Tarkistus 16
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen 
laajentamiseen etenkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kohdalla sekä siihen, 
että käyttöön on otettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla 
kansalliset parlamentit voivat arvioida 
paremmin yhteisön lainsäädäntöehdotusten 
yhdenmukaisuuden toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa; 
kiinnittää huomiota tässä yhteydessä 
tarpeeseen vahvistaa aluekehityksen 
valiokunnan ja kansallisten parlamenttien 
välistä suhdetta; uskoo, että paikallis- ja 
alueviranomaisten ja parlamenttien 
osallistuminen toissijaisuutta koskevien 
kysymysten käsittelyyn voi osoittautua 

7. on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen 
laajentamiseen etenkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kohdalla sekä siihen, 
että käyttöön on otettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla 
kansalliset parlamentit voivat arvioida 
paremmin yhteisön lainsäädäntöehdotusten 
yhdenmukaisuuden toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa; 
kiinnittää huomiota tässä yhteydessä 
tarpeeseen vahvistaa aluekehityksen 
valiokunnan ja kansallisten parlamenttien 
välistä suhdetta erityisten 
viestintäkanavien kehittämisen tai 
yhteensovittamisen kautta; uskoo, että 
paikallis- ja alueviranomaisten ja 
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merkittäväksi tekijäksi, ja muistuttaa, että 
tämänkaltainen osallistuminen riippuu 
kansallisista säännöksistä;

parlamenttien osallistuminen toissijaisuutta 
koskevien kysymysten käsittelyyn voi 
osoittautua merkittäväksi tekijäksi, ja 
muistuttaa, että tämänkaltainen 
osallistuminen riippuu kansallisista 
säännöksistä;

Or. pt

Tarkistus 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen 
laajentamiseen etenkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kohdalla sekä siihen, 
että käyttöön on otettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla 
kansalliset parlamentit voivat arvioida 
paremmin yhteisön lainsäädäntöehdotusten 
yhdenmukaisuuden toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa; 
kiinnittää huomiota tässä yhteydessä 
tarpeeseen vahvistaa aluekehityksen 
valiokunnan ja kansallisten parlamenttien 
välistä suhdetta; uskoo, että paikallis- ja 
alueviranomaisten ja parlamenttien 
osallistuminen toissijaisuutta koskevien 
kysymysten käsittelyyn voi osoittautua 
merkittäväksi tekijäksi, ja muistuttaa, että 
tämänkaltainen osallistuminen riippuu 
kansallisista säännöksistä;

7. on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen 
laajentamiseen etenkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kohdalla sekä siihen, 
että käyttöön on otettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla 
kansalliset parlamentit voivat arvioida 
paremmin yhteisön lainsäädäntöehdotusten 
yhdenmukaisuuden toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa; 
kiinnittää huomiota tässä yhteydessä 
tarpeeseen vahvistaa aluekehityksen 
valiokunnan, kansallisten parlamenttien ja 
paikallis- ja alueviranomaisten välistä 
suhdetta; uskoo, että paikallis- ja 
alueviranomaisten ja parlamenttien 
osallistuminen toissijaisuutta koskevien 
kysymysten käsittelyyn voi osoittautua 
merkittäväksi tekijäksi, ja muistuttaa, että 
tämänkaltainen osallistuminen riippuu 
kansallisista säännöksistä;

Or. bg

Tarkistus 18
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. Panee myönteisesti merkille, että 
unionin yhteiset yleistä taloudellista etua 
koskevat arvot on säädetty yleistä 
taloudellista etua koskevien palveluiden 
pöytäkirjaan, ja että kyseisiin arvoihin 
kuuluvat etenkin: 
– kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ensisijainen rooli ja laaja 
harkintavalta yleistä taloudellista etua 
koskevien palveluiden tarjoamisessa, 
asettamisessa ja järjestämisessä siten, että 
ne vastaavat mahdollisimman hyvin 
palveluiden käyttäjien tarpeita; 
– erilaisten palveluiden ja yleisen 
taloudellisen edun välinen 
monimuotoisuus ja erot käyttäjien 
mieltymyksissä ja tarpeissa, jotka voivat 
johtua erilaisista maantieteellisistä, 
sosiaalisista ja kulttuurisista tilanteista; 
– korkea laatu, turvallisuus ja edullisuus, 
tasavertainen kohtelu ja kattavan 
saatavuuden ja käyttäjän oikeuksien 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että uusi julistus 
perusoikeuskirjasta painottaa paikallisia 
viranomaisia ja Euroopan alueiden 
tasapainoista ja vakaata kehitystä; katsoo 
tässä yhteydessä, että 
aluekehitysvaliokuntaa tarvitaan, sillä sen 
toiminnan tavoitteena on noudattaa 
peruskirjan säännöksiä ja asettaa ihmiset 
keskipisteeseen; 
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Or. bg

Tarkistus 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. Kehottaa tavoitteenaan edistää 
paikallis- ja alueviranomaisten 
ymmärrystä Lissabonin mukanaan 
tuomista muutoksista julkaisemaan 
mahdollisimman pian Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen konsolidoidut toisinnot 
muutoksineen.

Or. pl
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