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Tarkistus 1
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä rajatylittävän 
yhteistyön sisällyttämistä Euroopan 
naapuruuspolitiikan välineeseen, sillä se on 
strateginen väline kehitettäessä yhteisiä 
hankkeita ja lujitettaessa suhteita Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
valtioiden ja jäsenvaltioiden välillä; väittää 
kuitenkin, että tarvitaan tiettyjä välineitä 
varmistamaan, että yhteisten 
toimintaohjelmien johtamista ja 
täytäntöönpanoa valvotaan säännöllisesti ja
täsmällisesti EU:n rajojen molemmilla 
puolilla;

1. pitää myönteisenä rajatylittävän 
yhteistyön sisällyttämistä Euroopan 
naapuruuspolitiikan välineeseen, sillä se on 
strateginen väline kehitettäessä yhteisiä 
hankkeita ja lujitettaessa suhteita Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
valtioiden ja jäsenvaltioiden välillä; väittää 
kuitenkin, että on luotava tiettyjä välineitä 
sen varmistamiseksi, että yhteisten 
toimintaohjelmien johtamista ja 
täytäntöönpanoprosessia valvotaan 
säännöllisesti EU:n rajojen molemmilla 
puolilla;

Or. en

Tarkistus 2
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että rajatylittävän yhteistyön 
olisi edistettävä kokonaisvaltaista ja 
kestävää alueellista kehitystä toistensa 
naapureina olevien raja-alueiden välillä 
sekä tasapainoista alueellista 
yhdentymistä koko yhteisössä ja yhteisön 
ja sen naapurimaiden kesken; 
huomauttaa, että tavoite voidaan 
parhaiten saavuttaa yhdistämällä 
ulkopolitiikan tavoitteet taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevan politiikan 
tavoitteisiin ja toimiin;
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Or. es

Tarkistus 3
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan 
politiikan alueelliset yhteistyötoimet on 
välttämätöntä koordinoida paremmin 
rajatylittävään yhteistyöhön osallistuvien 
ulkoisten kumppaneiden kanssa: EU:n 
jäsenehdokasvaltioiden, Euroopan 
naapuruuspolitiikan (ENP) 
soveltamisalaan kuuluvien maiden, 
Venäjän federaation ja syrjäisimpien 
alueiden naapurivaltioiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 4
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota valmistelemaan 
yksityiskohtaisen katsauksen kaikkiin 
jaksolle 2007-2013 hyväksyttyihin 
yhteisiin toimintaohjelmiin sekä arvioinnin 
siitä, missä määrin hankkeiden 
täytäntöönpanon yhteydessä on noudatettu 
avoimuuden, tehokkuuden ja 
kumppanuuden periaatteita; kannustaa 
komissiota valmistelemaan inventaarion 
hallintoviranomaisten kohtaamista 
kaikkein yleisimmistä ongelmista sekä 
EU:n raja-alueilla että naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvissa maissa, jotta kyseisiin 

2. kehottaa komissiota valmistelemaan 
yksityiskohtaisen katsauksen kaikkiin 
jaksolle 2007–2012 hyväksyttyihin 
yhteisiin toimintaohjelmiin sekä arvioinnin 
siitä, missä määrin hankkeiden 
täytäntöönpanon yhteydessä on noudatettu 
avoimuuden, tehokkuuden ja 
kumppanuuden periaatteita; kannustaa 
komissiota valmistelemaan inventaarion 
hallintoviranomaisten kohtaamista 
kaikkein yleisimmistä ongelmista sekä 
EU:n raja-alueilla että naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvissa maissa, jotta kyseisiin 
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ongelmiin voitaisiin puuttua sopivammin 
keinoin seuraavalla ohjelmakaudella;

ongelmiin voitaisiin löytää sopivampia
ratkaisuja seuraavalla ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 5
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevien ensimmäisten 
kertomusten perusteella 
toissijaisuusperiaatteen soveltaminen oli 
kovin rajallista; kehottaa siksi komissiota 
edistämään alueellisten ja paikallisten 
elinten suurempaa roolia ja hajautetumpaa 
lähestymistapaa niin ohjelman hallinnon 
kuin hankkeen täytäntöönpanonkin 
suhteen;

3. pahoittelee, että ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevien ensimmäisten 
kertomusten perusteella 
toissijaisuusperiaatteen soveltaminen oli 
kovin rajallista; kehottaa siksi komissiota 
edistämään alueellisten ja paikallisten 
elinten suurempaa roolia ja hajautetumpaa 
lähestymistapaa niin ohjelman hallinnon 
kuin hankkeen täytäntöönpanonkin 
suhteen; muistuttaa siitä, että toimivien 
hajautettujen rakenteiden rakentaminen 
on keskeinen edellytys Euroopan 
naapuruuspolitiikan hankkeiden 
onnistuneelle täytäntöönpanolle;

Or. de

Tarkistus 6
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

3. pahoittelee, että ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevien ensimmäisten 
kertomusten perusteella 
toissijaisuusperiaatteen soveltaminen oli 
kovin rajallista; kehottaa siksi komissiota 
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edistämään alueellisten ja paikallisten 
elinten suurempaa roolia ja hajautetumpaa 
lähestymistapaa niin ohjelman hallinnon 
kuin hankkeen täytäntöönpanonkin 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 7
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että Euroopan 
naapuruuspolitiikan välineen ja Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoituksen välisen 
koordinaation puutetta ja kehottaa 
panemaan nykyiset välineet täytäntöön 
tiukemmin, jotta sääntöjä voidaan 
yhdenmukaistaa, menettelyjä 
yksinkertaistaa ja päällekkäisyyksiä 
välttää; odottaa tässä yhteydessä 
komissiolta tietoja päällekkäisen 
rahoituksen estävien valvontatoimien
käyttöönotosta;

4. pahoittelee Euroopan 
naapuruuspolitiikan välineen ja Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoituksen välisen 
koordinaation puutetta ja kehottaa 
yksinkertaistamaan menettelyjä ja 
yhdenmukaistamaan sääntöjä, jotta 
nykyiset välineet voidaan panna
täytäntöön paremmin ja jotta
päällekkäisyyksiä voidaan välttää; odottaa 
tässä yhteydessä komissiolta tietoja 
päällekkäisen rahoituksen estävien 
valvontatoimien käyttöönotosta;

Or. en

Tarkistus 8
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että on sovellettava 
integroitua lähestymistapaa, jolla taataan 
tarvittava koordinointi alueellisen tason
(alueista EU:hun), politiikanalojen ja 
tukiohjelmien välillä;



AM\757661FI.doc 7/12 PE416.584v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 9
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa komissiota helpottamaan 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa rajatylittävässä yhteistyössä 
Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmien ja 
hankkeiden kanssa sekä yhdessä Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti 
toteutettujen toimien kanssa; katsoo 
erityisesti, että virkamiesten koulutus- ja 
ystävyyskaupunkialoitteita olisi 
edistettävä; ehdottaa tässä yhteydessä 
säännöllisiä analyyseja valmiuksien ja 
rakenteiden rakentamisessa saavutettua 
edistystä koskevien jaksottaisten 
analyysien tekemistä EU:n rajojen 
molemmin puolin;

5. kannustaa komissiota helpottamaan 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa rajatylittävässä yhteistyössä 
Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmien ja 
hankkeiden kanssa sekä yhdessä Euroopan 
alueellisen yhteistyön ja jo päättyneen 
INTERREG III A -yhteisöhankkeen
tavoitteiden mukaisesti toteutettujen 
toimien kanssa; katsoo erityisesti, että 
virkamiesten koulutus- ja 
ystävyyskaupunkialoitteita olisi 
edistettävä; ehdottaa tässä yhteydessä 
säännöllisiä analyyseja valmiuksien ja 
rakenteiden rakentamisessa saavutettua 
edistystä koskevien jaksottaisten 
analyysien tekemistä EU:n rajojen 
molemmin puolin;

Or. pl

Tarkistus 10
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa komissiota helpottamaan 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa rajatylittävässä yhteistyössä 
Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmien ja 
hankkeiden kanssa sekä yhdessä Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti 
toteutettujen toimien kanssa; katsoo 

5. kannustaa komissiota helpottamaan 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa rajatylittävässä yhteistyössä 
Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmien ja 
hankkeiden kanssa sekä yhdessä Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti 
toteutettujen toimien kanssa; katsoo 
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erityisesti, että virkamiesten koulutus- ja 
ystävyyskaupunkialoitteita olisi 
edistettävä; ehdottaa tässä yhteydessä 
säännöllisiä analyyseja valmiuksien ja 
rakenteiden rakentamisessa saavutettua 
edistystä koskevien jaksottaisten 
analyysien tekemistä EU:n rajojen 
molemmin puolin;

erityisesti, että virkamiesten 
koulutusaloitteita, mm. naapurimaiden 
kielten opetusta, sekä
ystävyyskaupunkialoitteita olisi 
edistettävä; ehdottaa tässä yhteydessä 
säännöllisiä analyyseja valmiuksien ja 
rakenteiden rakentamisessa saavutettua 
edistystä koskevien jaksottaisten 
analyysien tekemistä EU:n rajojen 
molemmin puolin;

Or. pl

Tarkistus 11
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että entistä vapaammat 
ihmisten väliset yhteydet ja 
henkilökohtaiset kokemukset 
demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta 
ovat edellytys Euroopan 
naapuruuspolitiikan hankkeiden 
optimaaliselle täytäntöönpanolle; 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan kumppaneita 
helpottamaan viisumien myöntämisen 
ehtoja EU:n ja kumppanivaltioiden sekä 
myös yksittäisten naapurivaltioiden 
välillä;

Or. de

Tarkistus 12
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa komissiota sekä 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia edistämään kaupunkien ja 
alueiden välisiä ystävyyshankkeita ja 
tukemaan niitä asianmukaisesti, jotta 
lujitetaan naapurivaltioiden paikallis- ja 
aluehallinnollisia valmiuksia ja edistetään 
kansalaisyhteiskuntaa tukevia 
vaihto-ohjelmia ja pienhankkeiden 
muodossa toteutettavia aloitteita;

Or. es

Tarkistus 13
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5a. kannustaa komissiota aktiiviseen 
taloudellisten, yhteiskunnallisten ja 
institutionaalisten rajatylittävien 
suhteiden edistämiseen, koska tällainen 
vuorovaikutus rajaseuduilla on heikkoa, 
mikä on tärkeä syy näiden alueiden 
hitaaseen kehitykseen;

Or. pl

Tarkistus 14
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että eurooppalaisesta 
naapuruuden ja kumppanuuden 
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välineestä (ENPI) rahoitetuissa 
hankkeissa on tärkeää ottaa huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
näkökohdat, yhtäläiset mahdollisuudet 
sekä vammaisten ja ikääntyneiden 
henkilöiden erityistarpeet;

Or. es

Tarkistus 15
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että tärkeimpien Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan liittyvien ohjelma-
asiakirjojen tavoitteiden täyttämiseksi 
Euroopan naapuruuspolitiikan välineen 
olisi keskityttävä idän ja etelän välisen 
tasapainoisen strategian löytämiseen siten, 
että molemmille alueille olisi omat 
lähestymistavat, mikä helpottaisi tiettyjä 
alueita ottamaan käyttöön innovatiivisia 
kehityskäsitteitä yhteisillä toimilla.

7 a. katsoo, että tärkeimpien Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan liittyvien ohjelma-
asiakirjojen tavoitteiden täyttämiseksi 
Euroopan naapuruuspolitiikan välineen 
olisi keskityttävä idän ja etelän välisen 
tasapainoisen strategian löytämiseen siten, 
että molemmille alueille olisi omat 
lähestymistavat, mikä helpottaisi tiettyjä 
alueita määrittelemään innovatiivisia 
kehityskäsitteitä yhteisillä toimilla.

Or. de

Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että Euroopan 
naapuruuspolitiikka tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet alueelliseen yhteistyöhön 
esimerkiksi ympäristöasioiden, 
energiavarmuuden, kulttuurin, liikenteen, 
rajaturvallisuuden ja muuttoliikkeiden 
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alalla; tukee mahdollisuuksien mukaan 
yhteisten politiikanalojen yhdentämistä 
edistävien, oikeudellisesti sitovien 
alakohtaisten sopimusten tekemistä; 
korostaa erityisesti välttämättömien 
investointien tekemistä Euroopan 
laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen 
laajentamiseksi ENP:n soveltamisalaan 
kuuluviin maihin;

Or. es

Tarkistus 17
Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7a. korostaa, että ilmastonsuojelu ja 
energiatehokkuus ovat keskeisiä aloja 
EU:n ja kaikkien Euroopan 
naapuruuspolitiikan kumppaneiden 
välisessä tehostetussa yhteistyössä; 
katsoo, että olisi tuettava vain hankkeita, 
jotka täyttävät kestävän kehityksen 
periaatteet; 

Or. de

Tarkistus 18
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kannustaa komissiota antamaan 
ehdotuksen entistä paremmasta 
naapuruuspolitiikasta, jolla 
naapurivaltiot, joiden 
jäsenyyshakemuksilla on vielä heikot 
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menestymismahdollisuudet, voivat 
kuitenkin sitoutua kestävällä tavalla 
EU:hun;

Or. de
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