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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan "Regions 2020 - an 
assessment of future challenges for EU 
regions" (alueet vuonna 2020 – arvio 
EU:n alueiden tulevista haasteista) 
(SEC(2008)2868), 

Or. en

Tarkistus 2
Margie Sudre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EY:n 
perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon EY:n 
perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan 
sekä 29 artiklan 2 kohdan,

Or. fr

Tarkistus 3
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Pariisissa 30.–31. 
lokakuuta pidetyn, alueellista koheesiota 
ja tulevaa koheesiopolitiikkaa käsitelleen 

Poistetaan
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konferenssin päätelmät,

Or. pl

Tarkistus 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 
antamansa päätöslauselman alueellisen 
yhteenkuuluvuuden roolista 
aluekehityksessä1,

Or. pl

Tarkistus 5
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimusta, jossa alueellinen koheesio 
otetaan Euroopan unionin keskeiseksi 
tavoitteeksi taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion ohella, ei ole vielä ratifioitu 
kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

A. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimusta, jossa alueellinen koheesio 
otetaan Euroopan unionin keskeiseksi 
tavoitteeksi taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion ohella, ei ole vielä ratifioitu 
kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, 
ja että ottaen huomioon Irlannin 
kansanäänestyksen kielteisen tuloksen 
sen tulevaisuus on epävarma,

Or. el

                                               
1 EUVL C 227E, 21.9.2006, s. 509.
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Tarkistus 6
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että alueellisen 
koheesion käsite on aina ollut implisiittinen 
koheesiopolitiikassa sen luomisesta saakka 
ja sen kehityksen ytimessä; ottaa 
huomioon, että Lissabonin sopimus ja
vihreä kirja alueellisesta koheesiosta ovat 
onnistuneet tekemään tästä käsitteestä 
näkyvämmän ja selkeämmän, 

B. ottaa huomioon, että alueellisen 
koheesion käsite on aina ollut implisiittinen 
koheesiopolitiikassa sen luomisesta saakka 
ja sen kehityksen ytimessä; ottaa 
huomioon, että vihreä kirja alueellisesta 
koheesiosta on onnistunut tekemään tästä 
käsitteestä näkyvämmän ja selkeämmän, 

Or. el

Tarkistus 7
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että alueellisen koheesion 
tavoite täydentää taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion tavoitteita ja että 
näiden kolmen koheesiomuodon on 
vahvistettava toinen toisiaan, mikä 
tarkoittaa sitä, että alueellisen koheesion 
tavoite on otettava huomioon kaikessa 
yhteisessä politiikassa, jolla on alueellisia 
vaikutuksia, etenkin aluepolitiikassa;

Or. es

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
puheenjohtajavaltio Ranska ehdotti 
26. marraskuuta 2008 Marseillesissa 
pidetyssä epävirallisessa 
ministerineuvostossa alueellisen 
koheesion määrittelemistä;

Or. de

Tarkistus 9
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Bb. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikka 
on edelleen Euroopan 
yhdentymisprosessin peruspilari ja että se 
toimii aktiivisessa tehtävässä 
kehityserojen ja kehitysvajeiden 
pienentämisessä;

Or. es

Tarkistus 10
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut merkittävien synergioiden 
luomisessa muiden yhteisön politiikkojen 
kanssa pyrittäessä lisäämään niiden 
vaikutusta käytännössä ja Euroopan 
kansalaisten hyväksi; katsoo, että 
synergiat, joita on luotu koheesiopolitiikan 

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut merkittävien synergioiden 
luomisessa muiden yhteisön politiikkojen 
kanssa pyrittäessä lisäämään niiden 
vaikutusta käytännössä ja Euroopan 
kansalaisten hyväksi; katsoo, että 
synergiat, joita on luotu koheesiopolitiikan 
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sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai 
Lissabonin strategian välille, ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet 
konkreettisia myönteisiä tuloksia,

sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai 
Lissabonin strategian välille, ovat 
tuottaneet konkreettisia myönteisiä 
tuloksia, jotka on vahvistettava ja joita on 
käsiteltävä syvällisemmin,

Or. fr

Tarkistus 11
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut merkittävien synergioiden 
luomisessa muiden yhteisön politiikkojen 
kanssa pyrittäessä lisäämään niiden 
vaikutusta käytännössä ja Euroopan
kansalaisten hyväksi; katsoo, että
synergiat, joita on luotu koheesiopolitiikan 
sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai 
Lissabonin strategian välille, ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet 
konkreettisia myönteisiä tuloksia,

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut merkittävien synergioiden 
luomisessa muiden yhteisön politiikkojen 
kanssa pyrittäessä lisäämään niiden 
vaikutusta käytännössä ja EU:n
kansalaisten hyväksi; esimerkkinä voidaan 
mainita synergiat koheesiopolitiikan sekä 
tutkimuksen, innovaatioiden tai Lissabonin 
strategian välillä tai synergiat rajat 
ylittävällä tasolla; nämä ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet 
konkreettisia myönteisiä tuloksia,

Or. en

Tarkistus 12
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut merkittävien 
synergioiden luomisessa muiden yhteisön 
politiikkojen kanssa pyrittäessä lisäämään 
niiden vaikutusta käytännössä ja Euroopan 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kansalaisten hyväksi; katsoo, että 
synergiat, joita on luotu koheesiopolitiikan 
sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai 
Lissabonin strategian välille, ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet 
konkreettisia myönteisiä tuloksia,

Or. cs

Tarkistus 13
Nikolaos Vakalis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut merkittävien synergioiden 
luomisessa muiden yhteisön politiikkojen 
kanssa pyrittäessä lisäämään niiden 
vaikutusta käytännössä ja Euroopan 
kansalaisten hyväksi; katsoo, että 
synergiat, joita on luotu koheesiopolitiikan 
sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai 
Lissabonin strategian välille, ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet 
konkreettisia myönteisiä tuloksia,

C.ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka 
on jo onnistunut joidenkin merkittävien 
synergioiden luomisessa muiden yhteisön 
politiikkojen kanssa pyrittäessä lisäämään 
niiden vaikutusta käytännössä ja Euroopan 
kansalaisten hyväksi; katsoo, että 
synergiat, joita on luotu koheesiopolitiikan 
sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai 
Lissabonin strategian välille, ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet 
konkreettisia myönteisiä tuloksia,

Or. el

Tarkistus 14
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että koheesiopolitiikan uusiin 
haasteisiin, joilla on suuri alueellinen 
vaikutus ja joita ovat esimerkiksi 
väestörakenteen muutos, asutuksen 
keskittyminen kaupunkeihin, eri ryhmien 
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erottelu, muuttoliikkeet ja niiden 
aiheuttama väestökato (joka aiheuttaa 
erityisiä ongelmia maaseutualueille ja 
syrjäseuduille), sopeutuminen 
globalisaatioon, ilmastonmuutos, 
energian saatavuus ja se, että 
maaseutualueet saavuttavat muut alueet 
hitaasti, voidaan tarttua vain, jos 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesiopolitiikan suuri merkitys tältä 
kannalta tunnustetaan tulevaisuudessa;

Or. es

Tarkistus 15
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikka ja siihen osoitetut varat 
on käytettävä taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen kehityksen edistämiseen, eikä 
niihin siten saa soveltaa kilpailun ja 
sääntelyn purkamisen sääntöjä 
Lissabonin strategian mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että kestävää 
kehitystä koskevalla Göteborgin 
strategialla voidaan tukea erityisesti 
taloudellisen tehokkuuden, sosiaalisen 
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yhteenkuuluvuuden ja ekologisen 
tasapainon välistä yhteyttä;

Or. de

Tarkistus 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että – kuten 
komission työasiakirjassa "Alueet 2020" 
osoitetaan – toisiinsa liittyvät 
ilmastonmuutoksen, väestötieteellisen 
kehityksen ja rahoitusalan kriisit ovat 
yhdessä köyhyys- ja työttömyysriskin 
kanssa suuri rasite taloudelliselle, 
sosiaaliselle ja alueelliselle koheesiolle ja 
ettei komissio ota näitä analyysin tuloksia 
riittävästi huomioon viidennessä 
väliraportissaan eikä vihreässä kirjassaan 
etenkään tarkasteltaessa 
ilmastonmuutoksen kielteisiä ja 
pitkäaikaisia vaikutuksia Euroopan 
alueisiin sekä kiireistä tarvetta muuttaa 
Euroopan unionin rakennepolitiikkaa, 
jotta ilmastonmuutos voidaan pysäyttää;

Or. de

Tarkistus 18
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että viimeisimmissä 
koheesiota käsittelevissä kertomuksissa on 
korostettu suuntausta, jonka mukaan 
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alueelliset erot EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä pahenevat; näille eroille on 
ominaista muun muassa alueellinen 
erottuminen, joka on edistänyt 
tietynlaisten gettojen syntymistä, sekä 
joidenkin maaseutualueiden, pääasiassa 
maatalousalueiden tai syrjäisten alueiden, 
tilanteen jatkuva heikkeneminen, minkä 
vuoksi alueellinen koheesio on nyt hyvin 
tärkeää ottaa EU:n tavoitteeksi;

Or. es

Tarkistus 19
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, ettei kilpailukyky 
saa korvata lähentymistä jäsenvaltioissa 
ja alueilla, joiden sosioekonominen 
kehitys on jäljessä;

Or. pt

Tarkistus 20
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että vaikka 
lähentymisessä on EU:ssa edistytty, 
absoluuttiset ja eri jäsenvaltioiden 
vaurauden tasoa koskevat erot ovat 
edelleen suuret, ja osa jäsenvaltioista on 
jäänyt muista jälkeen jo vuosien ajan;

Or. pt
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Tarkistus 21
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. katsoo, että alueellisen koheesion 
puute vaikeuttaa EU:n 
yhtenäismarkkinoiden toimintaa, sillä se 
heikentää joidenkin alueiden 
mahdollisuuksia hyödyntää 
perustamissopimusten mukaisia 
vapauksia;

Or. es

Tarkistus 22
Rumiana Jeleva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että koheesiopolitiikkaa 
voidaan pitää yhtenä EU:n 
menestyksekkäimpänä politiikanalana ja 
että se symboloi EU:n yhdentymisen ja 
yhteistyön onnistumista;

Or. en

Tarkistus 23
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että koheesiopolitiikka on 
EU:n olennainen tavoite sekä 
eurooppalaisen yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisuuden näkyvin, ilmeisin 
ja määrällisesti helpoimmin mitattava 
ilmenemismuoto;

Or. es

Tarkistus 24
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että tämä politiikka on yksi 
tärkeimmistä välineistä, joilla 
mahdollistetaan yhä moninaisempien 
alueiden välinen lähentyminen ja 
varmistetaan niiden kestävä ja 
tasapainoinen kehitys; 

Or. es

Tarkistus 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee Euroopan unionin tulevaa 
koheesiopolitiikkaa koskevan yleisen 
kuulemisen keskeisiä päätelmiä, jotka on 
esitetty taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota käsittelevässä viidennessä 
väliraportissa; panee tyytyväisenä merkille 
aluepolitiikan eri toimijoiden suuren 

1. tukee Euroopan unionin tulevaa 
koheesiopolitiikkaa koskevan yleisen 
kuulemisen keskeisiä päätelmiä, jotka on 
esitetty taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota käsittelevässä viidennessä 
väliraportissa; panee tyytyväisenä merkille 
aluepolitiikan eri toimijoiden, erityisesti 
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kiinnostuksen tähän keskusteluun; paikallis- ja alueyhteisöjen, suuren 
kiinnostuksen tähän keskusteluun;

Or. pl

Tarkistus 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pahoittelee, ettei komissio ole 
analysoinut tähänastisen 
koheesiopolitiikan vaikutusta alueellisiin 
keskittämis- tai 
tasapainottamisprosesseihin ja 
ilmastonmuutoksen kielteisiin seurauksiin 
eikä tiettyjen alueiden väestötieteellistä 
kehitystä; kehottaa komissiota 
käsittelemään seuraavassa 
koheesiokertomusta koskevassa 
väliraportissa taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota työasiakirjaansa 
"Alueet 2020" sisältyvien tietojen 
perusteella sekä analysoimaan tässä 
yhteydessä kriittisesti Euroopan unionin 
toimien vaikutuksia, myös väärien 
painopisteiden asettamista ja 
rakennerahastojen käytössä tapahtuneita 
virheitä;

Or. de

Tarkistus 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. yhtyy julkisessa kuulemisessa 
esitettyihin näkemyksiin, joissa 
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korostetaan, että koheesion tavoite 
voidaan saavuttaa vain, jos politiikassa 
keskitytään epäsuotuisassa asemassa 
oleviin alueisiin; toteaa kuitenkin, että 
työasiakirjassa "Alueet 2020" esitetyt 
analyysit osoittavat, että epäsuotuisan 
aseman arviointiperusteet on määriteltävä 
uudelleen;

Or. de

Tarkistus 28
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta
ja sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös 
oltava avuksi vastattaessa globalisaation, 
ilmaston ja väestötieteellisten muutosten 
sekä maahanmuuton ja 
energiatehokkuuden tuomiin yhteisiin 
haasteisiin samoin kuin vahva näkemys, 
jonka mukaan tämän politiikan olisi 
katettava kaikki EU-alueet tuomalla 
lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

3. korostaa, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettiin näkemys 
uudelleenkansallistamisyritysten 
torjunnasta. 

Tältä osin

– pitää tarpeellisena kompromissia paitsi 
tämän yhteisöpolitiikan jatkamiseksi myös 
sen vahvistamiseksi, jotta siinä voitaisiin 
edetä pelkkiä infrastruktuuri-investointeja 
pidemmälle ja edistää innovatiivista 
toimintaa, jolla pyritään lisäämään 
työpaikkoja, sen mukaisesti, mitä 
Lissabonin ohjelmassa sovittiin, ja 
kohdata myös yhteisiä haasteita, joita ovat 
esimerkiksi globalisaatio, 
ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos, 
maahanmuutto tai energiahuolto;

– tuo esiin vahvan näkemyksensä, jonka 
mukaan tämän politiikan olisi katettava 
kaikki EU-alueet tuomalla riittävää 
lisäarvoa, jotta ne voivat tarttua näihin 
haasteisiin;
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– korostaa, että sen ensisijaiset toimet on 
määriteltävä selvästi ja että tehokkuuden 
ja tasapuolisuuden periaatteiden ansiosta 
sille osoitetut resurssit käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti ja ne 
auttavat jatkossakin saavuttamaan tämän 
politiikanalan tavoitteet niillä alueilla, 
jotka kykenevät käyttämään resursseja;

– on vakuuttunut tarpeesta soveltaa 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
edistämällä synergiaa EU:n eri 
politiikanalojen välillä sekä kaikkien 
päätöksenteko- ja 
täytäntöönpanoprosessiin osallistuvien 
osapuolten välillä, sillä tämä on ainut 
tapa saada aikaan kestävää ja 
tasapainoista kehitystä EU:n eri alueilla; 

Or. es

Tarkistus 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin, samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation ja 
köyhyyden, ilmaston ja väestötieteellisten 
muutosten sekä maahanmuuton ja 
energiatehokkuuden tuomiin yhteisiin 
haasteisiin;
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käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. de

Tarkistus 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä käytänteet 
varojen ns. korvamerkitsemiseksi sekä 
tarve saada aikaan käytännön synergioita ja 
yhtenäinen lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. pl
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Tarkistus 31
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, 
ilmaston ja väestötieteellisten muutosten 
sekä maahanmuuton ja 
energiatehokkuuden tuomiin yhteisiin 
haasteisiin samoin kuin vahva näkemys, 
jonka mukaan tämän politiikan olisi 
katettava kaikki EU-alueet tuomalla 
lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, 
ilmastonmuutoksen, väestörakenteen 
muutosten (ikääntymisen ja 
maahanmuuton) ja energian tuomiin 
yhteisiin haasteisiin, samoin kuin vahva 
näkemys, jonka mukaan tämän politiikan 
olisi katettava kaikki EU-alueet tuomalla 
lisäarvoa kaikille; korostaa tarvetta asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarvetta saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. en

Tarkistus 32
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
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uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin, samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varauksin 
varojen ns. korvamerkintä sekä tarve saada 
aikaan käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. fr

Tarkistus 33
Nikolaos Vakalis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen, joustavaan
yhteisöpolitiikkaan, jota olisi voitava 
mukauttaa intervention asianmukaiseen 
mittakaavaan ja jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet,
myös ne, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä ominaispiirteitä ja 



PE416.601v01-00 20/113 AM\757960FI.doc

FI

käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

erityistarpeita ja -valmiuksia, tuomalla 
lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
asianmukaisia prioriteetteja EU:n 
rakennepolitiikan ja -toimien menoille ja 
hyväksyä varojen ns. korvamerkintä sekä 
tarve saada aikaan käytännön synergioita ja 
yhtenäinen lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. el

Tarkistus 34
Stavros Arnaoutakis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen, integroituun ja
joustavaan yhteisöpolitiikkaan, jota olisi 
voitava mukauttaa intervention 
asianmukaiseen mittakaavaan ja jonka 
olisi myös oltava avuksi 
vastattaessa globalisaation, ilmaston ja 
väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet,
myös ne, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä ominaispiirteitä, tuomalla 
lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja -
toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
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politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. el

Tarkistus 35
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. 3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

3. 3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, 
köyhyyden, ilmaston ja väestötieteellisten 
muutosten sekä maahanmuuton, 
energiatehokkuuden ja hiljattaisen 
talouskriisin voimistamien 
sosioekonomisten erojen tuomiin yhteisiin 
haasteisiin samoin kuin vahva näkemys, 
jonka mukaan tämän politiikan olisi 
katettava kaikki EU-alueet tuomalla 
lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. el



PE416.601v01-00 22/113 AM\757960FI.doc

FI

Tarkistus 36
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten sekä 
maahanmuuton ja energiatehokkuuden 
tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin 
vahva näkemys, jonka mukaan tämän 
politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet 
tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

3. panee merkille, että edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä 
olivat muun muassa 
uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava 
avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston 
ja väestötieteellisten muutosten, 
väestökadon sekä maahanmuuton ja 
energiatehokkuuden tuomiin yhteisiin 
haasteisiin, samoin kuin vahva näkemys, 
jonka mukaan tämän politiikan olisi 
katettava kaikki EU-alueet tuomalla 
lisäarvoa kaikille, tarve asettaa 
prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja 
-toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten 
politiikkojen välille, jotta kasvu- ja 
kehitystulokset olisivat mahdollisimman 
hyviä;

Or. es

Tarkistus 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toistaa komissiolle edellä mainitussa 
21. helmikuuta 2008 annetussa 
päätöslauselmassa esittämänsä 
vaatimuksen, joka koskee varojen niin 
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sanotun korvamerkinnän kriittistä 
arviointia; toteaa, että korvamerkintä on 
säilytettävä vain, jos varat kohdennetaan 
ilmastonmuutoksesta aiheutuviin 
kiireellisiin haasteisiin ja jos niillä 
vahvistetaan synergioita vihreiden 
taloudenalojen uusien 
työllisyysmahdollisuuksien kanssa;

Or. de

Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. hylkää yksiselitteisesti komission 
tekemän päätelmän, jonka mukaan 
tukemalla matalapalkka-alaa ja 
panostamalla yksipuolisesti 
lähentymisalueiden teolliseen kehitykseen 
voidaan edistää alueellisten kehityserojen 
poistamista; korostaa, ettei näin 
vahvistettava jako voittaja- ja 
häviäjäalueisiin ole koheesiopolitiikan 
periaatteiden mukaista; katsoo, että 
alueiden on määriteltävä kehityksen 
painopisteensä itse ja yhdistettävä kestävä 
kehitys ennen kaikkea alueella saatavilla 
olevaan osaamiseen;

Or. de

Tarkistus 39
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että alueellinen koheesio on 
keskeisen tärkeä Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan kehitykselle; katsookin, 
että alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta käytävä keskustelu liittyy 
suoraan Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan tulevaan uudistukseen;

4. katsoo, että alueellinen koheesio on 
peruspilari Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; katsookin, että 
EU:n aluepolitiikan tulevassa 
uudistuksessa on otettava huomioon 
alueellista koheesiota koskevasta vihreästä 
kirjasta käydystä keskustelusta tehdyt 
johtopäätökset;

Or. es

Tarkistus 40
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että alueellinen koheesio on 
keskeisen tärkeä Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan kehitykselle; katsookin, 
että alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta käytävä keskustelu liittyy 
suoraan Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan tulevaan uudistukseen; 

4. katsoo, että alueellinen koheesio voi
keskeisesti täydentää Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan kehitystä, mikäli sen 
toimeenpano tasoittaa valtioiden ja 
alueiden sisällä syveneviä kehityseroja; 
katsookin, että alueellista koheesiota 
koskevasta vihreästä kirjasta käytävä 
keskustelu liittyy suoraan Euroopan 
unionin koheesiopolitiikan tulevaan 
uudistukseen;

Or. pl

Tarkistus 41
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että alueellinen koheesio on 
keskeisen tärkeä Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan kehitykselle; katsookin, 
että alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta käytävä keskustelu liittyy 
suoraan Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan tulevaan uudistukseen;

4. katsoo, että alueellinen koheesio on 
keskeisen tärkeä Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan kehitykselle; katsoo 
siis, että alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta käytävä keskustelu liittyy 
suoraan Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan tulevaan uudistukseen;

Or. fr

Tarkistus 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että alueellinen koheesio on
keskeisen tärkeä Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan kehitykselle; katsookin, 
että alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta käytävä keskustelu liittyy 
suoraan Euroopan unionin 
koheesiopolitiikan tulevaan uudistukseen;

4. katsoo, että alueellisen koheesion 
tärkeänä tehtävänä on vahvistaa sekä 
taloudellista että sosiaalista koheesiota ja 
että se on siten keskeisen tärkeä Euroopan 
unionin koheesiopolitiikan kehitykselle; 
katsookin, että alueellista koheesiota 
koskevasta vihreästä kirjasta käytävä 
keskustelu liittyy suoraan Euroopan 
unionin koheesiopolitiikan tulevaan 
uudistukseen;

Or. en

Tarkistus 43
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että rakennepolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on oltava eri 
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alueiden välisten kehitystasoerojen 
pienentäminen, todellisen lähentymisen 
edistäminen sekä kasvun ja työllisyyden 
edistäminen ja että rakennepolitiikan 
pitää olla Euroopan unionin vähiten 
kehittyneissä maissa ja alueilla 
yhtenäismarkkinoiden, talous- ja 
rahaliiton ja kansainvälisen kaupan 
vapauttamisen vuoksi nousseiden 
kustannusten uudelleenjaon ja 
korvaamisen väline;

Or. pt

Tarkistus 44
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. korostaa, että koheesiopolitiikkaa ei 
saa käyttää pelkästään muiden 
alakohtaisten politiikkojen tavoitteiden 
saavuttamisen välineenä, sillä tämän 
yhteisön politiikan merkittävällä 
lisäarvolla on oma tarkoituksensa: 
koheesio;

Or. pt

Tarkistus 45
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. korostaa, että tulevan 
koheesiopolitiikan on tarjottava 
tyydyttäviä vastauksia alueille, joita 
pidetään tällä hetkellä ”siirtymäalueina”, 
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vaarantamatta niiden lähentymiskehitystä 
tai kilpailukykyä; 

Or. es

Tarkistus 46
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. katsoo, että koheesiorahastojen 
soveltamissäännöistä annettujen 
asetusten tulevissa tarkistuksissa 
valvontaa on yksinkertaistettava, sillä 
tämä voi helpottaa investointien tekemistä 
ja parantaa näin ollen EU:n alueiden 
vakavaraisuutta;

Or. es

Tarkistus 47
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on hyväksynyt alueellista 
koheesiota koskevan vihreän kirjan, 
koska se vastaa Euroopan parlamentin jo 
pitkään esittämään pyyntöön; tukee 
täysimääräisesti päätöstä jatkaa 
aluepolitiikkaa koskevien keskustelujen 
etulinjassa jo pitkään olleen alueellisen 
koheesion käsitteen analysointia, vaikka 
Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu;

5. tukee täysimääräisesti päätöstä jatkaa 
aluepolitiikkaa koskevien keskustelujen 
etulinjassa jo pitkään olleen alueellisen 
koheesion käsitteen analysointia, vaikka 
Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu;

Or. pl
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Tarkistus 48
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on hyväksynyt alueellista 
koheesiota koskevan vihreän kirjan, koska 
se vastaa Euroopan parlamentin jo pitkään 
esittämään pyyntöön; tukee 
täysimääräisesti päätöstä jatkaa 
aluepolitiikkaa koskevien keskustelujen 
etulinjassa jo pitkään olleen alueellisen 
koheesion käsitteen analysointia, vaikka 
Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu;

5. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon).

Or. fr

Tarkistus 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on hyväksynyt alueellista 
koheesiota koskevan vihreän kirjan, koska 
se vastaa Euroopan parlamentin jo pitkään 
esittämään pyyntöön; tukee 
täysimääräisesti päätöstä jatkaa 
aluepolitiikkaa koskevien keskustelujen 
etulinjassa jo pitkään olleen alueellisen 
koheesion käsitteen analysointia, vaikka 
Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 50
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että
kirjassa ei ole alueellisen koheesion 
selkeää määritelmää, eikä siinä näin ollen 
lisätä merkittävästi tätä uutta käsitettä 
koskevaa ymmärtämystä; pitää lisäksi 
valitettavana, että vihreässä kirjassa ei 
selitetä, miten alueellinen koheesio 
integroidaan koheesiopolitiikan nykyiseen 
kehykseen tai miten siitä tehdään 
operationaalista seuraavaa ohjelmakautta 
varten;

6. katsoo kuitenkin, että vihreästä kirjasta 
puuttuu ehdotus alueellisen koheesion 
määritelmästä, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
miten siitä tehdään operationaalista 
seuraavaa ohjelmakautta varten;

Or. pl

Tarkistus 51
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
miten siitä tehdään operationaalista 
seuraavaa ohjelmakautta varten;

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä siten, että sitä voitaisiin 
tehokkaasti soveltaa tavalla, jolla olisi 
myönteinen vaikutus alueiden välisten 
sosioekonomisten erojen lieventämiseen; 
pitää lisäksi valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei selitetä, miten alueellinen 
koheesio integroidaan koheesiopolitiikan 
nykyiseen kehykseen tai miten siitä 
tehdään operationaalista seuraavaa 
ohjelmakautta varten;
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Or. el

Tarkistus 52
Emmanouil Angelakas

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
miten siitä tehdään operationaalista 
seuraavaa ohjelmakautta varten;

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
mitä metodologisia välineitä ja 
toimintaresursseja sovelletaan sen 
muuttamiseksi periaatteellisesta 
kehyksestä osaksi poliittisen 
yhteenkuuluvuuden 
interventiomekanismeja, jotta sitä voidaan 
soveltaa paikan päällä, tai miten siitä 
tehdään operationaalista seuraavaa 
ohjelmakautta varten;

Or. el

Tarkistus 53
Rumiana Jeleva

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
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määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
miten siitä tehdään operationaalista 
seuraavaa ohjelmakautta varten;

määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
miten siitä tehdään operationaalista 
seuraavaa ohjelmakautta varten; kehottaa 
siksi komissiota ryhtymään tarvittaviin 
toimiin näiden puutteiden korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä 
merkittävästi tätä uutta käsitettä koskevaa 
ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, 
että vihreässä kirjassa ei selitetä, miten 
alueellinen koheesio integroidaan 
koheesiopolitiikan nykyiseen kehykseen tai 
miten siitä tehdään operationaalista 
seuraavaa ohjelmakautta varten;

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu 
kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa 
ei ole alueellisen koheesion selkeää 
määritelmää ja tavoitteiden asettelua, eikä 
siinä näin ollen lisätä merkittävästi tätä 
uutta käsitettä koskevaa ymmärtämystä; 
pitää lisäksi valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei selitetä, miten alueellinen 
koheesio integroidaan koheesiopolitiikan 
nykyiseen kehykseen tai miten siitä 
tehdään operationaalista seuraavaa 
ohjelmakautta varten;

Or. de

Tarkistus 55
Jamila Madeira

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että vihreässä kirjassa ei oteta 
huomioon aluepoliittisen 
toimintasuunnitelman ja Leipzigin 
peruskirjan kompromisseja, joissa 
hahmotellaan alueellisen koheesion 
strateginen ja toiminnallinen näkökulma 
ja etenkin monikeskuksisuuden periaate 
tai uusi kaupunkien ja maaseudun 
välinen yhteistyö;

Or. pt

Tarkistus 56
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6a. korostaa, että alueellisen koheesion 
käsite sisältää myös alueiden sisäisen 
koheesion, joka saavutetaan 
vahvistamalla alueellista pääomaa, 
alueen mahdollisuuksia ja sen yhteyksiä 
esikaupunki- ja maaseutualueisiin; 

Or. en

Tarkistus 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille vihreässä 
kirjassa esitetyn analyysin, jossa 
määritellään kolme avainkäsitettä, joiden 
pitäisi olla keskeisellä sijalla alueellisen 

7. toteaa, että vihreässä kirjassa esitetään 
analyysi, jossa määritellään kolme 
avainkäsitettä, joiden pitäisi olla 
keskeisellä sijalla alueellisen koheesion 
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koheesion kehittämisessä: keskittäminen, 
yhteydet ja yhteistyö; katsoo, että nämä 
käsitteet voivat auttaa ratkaisemaan tiettyjä 
perusongelmia, jotka estävät Euroopan 
unionin tasapainoisen kehityksen, kuten 
taloudellisen toiminnan keskittymisen 
kielteiset vaikutukset, epätasa-arvoisuus 
markkinoille pääsyssä ja palvelujen 
saannissa etäisyyksien takia sekä 
jäsenvaltioiden mutta myös alueiden 
rajojen asettamat jaot;

kehittämisessä: keskittäminen, yhteydet ja 
yhteistyö; katsoo, että nämä käsitteet 
voivat auttaa ratkaisemaan tiettyjä 
perusongelmia, jotka estävät Euroopan 
unionin tavoitteleman EY:n 
perustamissopimuksen 2 artiklassa 
tarkoitetun tasapainoisen ja kestävän
kehityksen, kuten taloudellisen toiminnan 
keskittymisen kielteiset vaikutukset, 
epätasa-arvoisuus markkinoille pääsyssä ja 
palvelujen saannissa etäisyyksien takia 
sekä jäsenvaltioiden mutta myös alueiden 
rajojen asettamat jaot; toteaa, ettei 
vihreässä kirjassa tarkastella alueiden 
itsenäiseen kehitykseen liittyviä 
mahdollisuuksia, jotka voivat edistää 
koheesiota; 

Or. de

Tarkistus 58
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille vihreässä 
kirjassa esitetyn analyysin, jossa 
määritellään kolme avainkäsitettä, joiden 
pitäisi olla keskeisellä sijalla alueellisen 
koheesion kehittämisessä: keskittäminen, 
yhteydet ja yhteistyö; katsoo, että nämä 
käsitteet voivat auttaa ratkaisemaan tiettyjä 
perusongelmia, jotka estävät Euroopan 
unionin tasapainoisen kehityksen, kuten 
taloudellisen toiminnan keskittymisen 
kielteiset vaikutukset, epätasa-arvoisuus 
markkinoille pääsyssä ja palvelujen 
saannissa etäisyyksien takia sekä 
jäsenvaltioiden mutta myös alueiden 
rajojen asettamat jaot;  

7. panee tyytyväisenä merkille vihreässä 
kirjassa esitetyn analyysin, jossa 
määritellään kolme avainkäsitettä, joiden 
pitäisi olla keskeisellä sijalla alueellisen 
koheesion kehittämisessä: keskittäminen, 
yhteydet ja yhteistyö; katsoo, että nämä 
käsitteet voivat auttaa ratkaisemaan tiettyjä 
perusongelmia, jotka estävät Euroopan 
unionin tasapainoisen kehityksen, kuten 
pelkästään tiettyihin keskuksiin sekä 
valtioiden ja alueiden pääkaupunkeihin 
keskittyvän taloudellisen toiminnan 
kielteiset vaikutukset, epätasa-arvoisuus 
markkinoille pääsyssä ja palvelujen 
saannissa etäisyyksien ja infrastruktuurin 
puutteiden takia sekä jäsenvaltioiden mutta 
myös alueiden rajojen asettamat jaot;
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Or. pl

Tarkistus 59
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille vihreässä 
kirjassa esitetyn analyysin, jossa 
määritellään kolme avainkäsitettä, joiden 
pitäisi olla keskeisellä sijalla alueellisen 
koheesion kehittämisessä: keskittäminen, 
yhteydet ja yhteistyö; katsoo, että nämä 
käsitteet voivat auttaa ratkaisemaan tiettyjä 
perusongelmia, jotka estävät Euroopan 
unionin tasapainoisen kehityksen, kuten 
taloudellisen toiminnan keskittymisen 
kielteiset vaikutukset, epätasa-arvoisuus 
markkinoille pääsyssä ja palvelujen 
saannissa etäisyyksien takia sekä 
jäsenvaltioiden mutta myös alueiden 
rajojen asettamat jaot;

7. panee tyytyväisenä merkille vihreässä 
kirjassa esitetyn analyysin, jossa 
määritellään kolme avainkäsitettä, joiden 
pitäisi olla keskeisellä sijalla alueellisen 
koheesion kehittämisessä: keskittäminen, 
yhteydet ja yhteistyö; katsoo, että nämä 
käsitteet voivat auttaa ratkaisemaan tiettyjä 
perusongelmia, jotka estävät Euroopan 
unionin tasapainoisen kehityksen, kuten 
taloudellisen toiminnan keskittymisen 
kielteiset vaikutukset, epätasa-arvoisuus 
markkinoille pääsyssä ja palvelujen 
saannissa etäisyyksien ja/tai keskittymien 
takia sekä jäsenvaltioiden mutta myös 
alueiden rajojen asettamat jaot;

Or. fr

Tarkistus 60
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. huomauttaa, että on otettava 
huomioon, että asutuksen liiallinen 
hajaantuminen liian pieniin (alle 
500 asukkaan) keskittymiin rasittaa liikaa 
asutusverkostoa, joka ei kykene ilman 
erityistä koheesiopolitiikkaa hoitamaan 
taloudellisia ja sosiaalisia tehtäviä, jotka 
mahdollistavat väestön ja alueen välisen 
tasapainon säilyttämisen kestävällä 
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tavalla; katsoo näin ollen, että 
väestötiheyttä tarkasteltaessa pitäisi ottaa 
huomioon väestön rakenteelliset 
edellytykset elää alueella, jotta voidaan 
turvata tasapainoinen alueellinen kehitys 
ja puuttua kilpailukyvyn ja kestävyyden 
haasteisiin;

Or. es

Tarkistus 61
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille alueellista 
koheesiota koskevan julkisen kuulemisen 
aloittamisen, jota vihreässä kirjassa 
pyydettiin; katsoo, että minkä tahansa 
julkisen kuulemisen onnistuminen riippuu 
suoraan siihen osallistuvien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
mahdollisimman laajamittaisesta 
osallistumisesta; kehottaa toimivaltaisia 
kansallisia ja paikallisia viranomaisia 
jakamaan viipymättä asiaa koskevaa tietoa, 
jotta lisätään tietoisuutta tämän uuden 
käsitteen merkityksestä;

8. panee tyytyväisenä merkille alueellista 
koheesiota koskevan julkisen kuulemisen 
aloittamisen, jota vihreässä kirjassa 
pyydettiin; katsoo, että minkä tahansa 
julkisen kuulemisen onnistuminen riippuu 
suoraan siihen osallistuvien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
mahdollisimman laajamittaisesta 
osallistumisesta; kehottaa toimivaltaisia 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia jakamaan viipymättä asiaa 
koskevaa tietoa, jotta lisätään tietoisuutta 
tämän uuden käsitteen merkityksestä;

Or. es

Tarkistus 62
Jamila Madeira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille alueellista 
koheesiota koskevan julkisen kuulemisen 

8. panee tyytyväisenä merkille alueellista 
koheesiota koskevan julkisen kuulemisen 
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aloittamisen, jota vihreässä kirjassa 
pyydettiin; katsoo, että minkä tahansa 
julkisen kuulemisen onnistuminen riippuu 
suoraan siihen osallistuvien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
mahdollisimman laajamittaisesta 
osallistumisesta; kehottaa toimivaltaisia 
kansallisia ja paikallisia viranomaisia 
jakamaan viipymättä asiaa koskevaa tietoa, 
jotta lisätään tietoisuutta tämän uuden 
käsitteen merkityksestä;

aloittamisen, jota vihreässä kirjassa 
pyydettiin; katsoo, että minkä tahansa 
julkisen kuulemisen onnistuminen riippuu 
suoraan siihen osallistuvien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
mahdollisimman laajamittaisesta 
osallistumisesta; kehottaa toimivaltaisia 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia jakamaan viipymättä asiaa 
koskevaa tietoa, jotta lisätään tietoisuutta 
tämän uuden käsitteen merkityksestä;

Or. pt

Tarkistus 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että niiden EU:n alakohtaisten 
politiikkojen, joilla on vahva alueellinen 
vaikutus, koordinointi on keskeisessä 
asemassa alueellisen koheesion 
kehityksessä; pitääkin valitettavana, että 
vihreän kirjan asiaa koskevassa analyysissä 
rajoitutaan luettelemaan näitä EU:n 
politiikkoja ilman, että ehdotetaan tapoja 
parantaa niiden välistä synergiaa tai edes 
mitata näiden politiikkojen alueellista 
vaikutusta;

9. katsoo, että niiden EU:n alakohtaisten 
politiikkojen, joilla on vahva alueellinen 
vaikutus, koordinointi on keskeisessä 
asemassa alueellisen koheesion 
kehityksessä sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion vahvistamisen 
kannalta; pitääkin valitettavana, että 
vihreän kirjan asiaa koskevassa analyysissä 
rajoitutaan luettelemaan näitä EU:n 
politiikkoja ilman, että ehdotetaan tapoja 
parantaa niiden välistä synergiaa tai edes 
mitata näiden politiikkojen alueellista 
vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 64
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki 
viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen 
analyysi olisi ennenaikainen, koska 
käsitettä itseään ei ole vielä määritelty 
selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä 
sitä; ehdottaa, että nämä näkökohdat 
pitäisi ottaa huomioon seuraavien 
rahoitusnäkymien puitteissa;

10. pitää valitettavana, että 
periaatteellinen toteamus alueellisen 
koheesion mahdollisista talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksista jätettiin pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta, sillä jotta voidaan varmistaa 
Euroopan unionin alueellinen koheesio ja 
jotta kaikille alueille voidaan antaa 
mahdollisuus samanlaiseen kehitykseen, 
kaikkien jäsenvaltioiden on yhtäältä 
oltava valmiita osallistumaan myös 
rahoitukseen, ja toisaalta on keskusteltava 
siitä, miten Euroopan unionin 
rakennerahastoja voidaan käyttää 
tehokkaasti ja kestävästi; ehdottaa, että 
komissio sisällyttää tämän valkoiseen 
kirjaansa; 

Or. de

Tarkistus 65
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki 
viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen 
analyysi olisi ennenaikainen, koska 
käsitettä itseään ei ole vielä määritelty 
selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä 
sitä; ehdottaa, että nämä näkökohdat 
pitäisi ottaa huomioon seuraavien 
rahoitusnäkymien puitteissa;

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa liian 
tarkat viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; on kuitenkin otettava 
huomioon, että keskustelun tulokset ovat 
tulevan koheesiopolitiikan rahoituksen 
lähtökohtien perusta;

Or. pl
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Tarkistus 66
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki 
viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen 
analyysi olisi ennenaikainen, koska 
käsitettä itseään ei ole vielä määritelty 
selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä 
sitä; ehdottaa, että nämä näkökohdat 
pitäisi ottaa huomioon seuraavien 
rahoitusnäkymien puitteissa;

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki 
viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen 
analyysi olisi ennenaikainen, koska 
käsitettä itseään ei ole vielä määritelty 
selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä 
sitä; pyytää, että nämä näkökohdat otetaan
huomioon seuraavien rahoitusnäkymien 
puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 67
Nikolaos Vakalis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki 
viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen 
analyysi olisi ennenaikainen, koska 
käsitettä itseään ei ole vielä määritelty 
selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä 
sitä; ehdottaa, että nämä näkökohdat pitäisi 
ottaa huomioon seuraavien 
rahoitusnäkymien puitteissa;

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki 
viittaukset alueellisen koheesion 
mahdollisiin talousarvio- ja 
rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä 
vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen 
analyysi olisi ennenaikainen, koska 
käsitettä itseään ei ole vielä määritelty 
selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä 
sitä; katsoo lisäksi, ettei tätä asiaa 
koskevaa keskustelua voida erottaa 
tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevasta 
neuvottelu- ja suunnitteluprosessista;
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ehdottaa, että nämä näkökohdat pitäisi 
ottaa huomioon seuraavien 
rahoitusnäkymien puitteissa;

Or. el

Tarkistus 68
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) (ennen otsikkoa Alueellisen koheesion käsitteen analyysi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että tällä hetkellä 
koheesiopolitiikkaan varatut yhteisön 
varat eivät riitä vastaamaan todellisen 
lähentymisen, alueellisten erojen, 
korkeiden työttömyyslukujen, tuloerojen 
ja Euroopan unionin köyhyyden 
tarpeisiin, ja toistaa siten, että yhteisön 
talousarviota on kasvatettava, jolloin 
keskeisenä ja ensisijaisena tavoitteena on 
Euroopan unionin taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion edistäminen;

Or. pt

Tarkistus 69
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi) (ennen otsikkoa Alueellisen koheesion käsitteen analyysi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. katsoo, että vahva ja hyvin rahoitettu 
eurooppalainen aluepolitiikka on ehdoton 
edellytys toisiaan seuranneiden 
laajentumisten onnistumiselle ja 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
toteutumiselle laajentuneessa EU:ssa;
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Or. pt

Tarkistus 70
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi) (otsikon Alueellisen koheesion käsitteen analyysi jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. painottaa, että alueellinen 
ulottuvuus ei saa tehdä tehottomaksi tai 
heikentää aluepolitiikan ensisijaista 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
tavoitetta, joka koskee eri alueiden 
välisten kehitystasoerojen pienentämistä 
ja heikommassa asemassa olevien 
alueiden jälkeenjääneisyyden kiinni 
kuromista; korostaa, että uusiin 
tavoitteisiin ja ensisijaisiin painopisteisiin 
on varattava uusia yhteisön varoja;

Or. pt

Tarkistus 71
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
10 d kohta (uusi) (otsikon Alueellisen koheesion käsitteen analyysi jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 d. korostaa, että alueellinen koheesio 
ei saa heikentää koheesiopolitiikan 
keskeisiä tavoitteita tai mennä niiden 
edelle varsinkaan taloudellisella ja 
sosiaalisella tasolla ja että sitä vastoin 
alueellisen koheesion on vahvistettava 
koheesiopolitiikkaa kehityksessä jälkeen 
jääneiden jäsenvaltioiden ja alueiden 
lähentymistä edistämällä;

Or. pt
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Tarkistus 72
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
10 e kohta (uusi) (otsikon Alueellisen koheesion käsitteen analyysi jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 e. korostaa, että maankäytön 
suunnittelu ja hallinta kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimialaan;

Or. pt

Tarkistus 73
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden 
kaikkien alueidensa hyödyksi; uskoo 
vakaasti, että alueellinen koheesio estää 
epäsymmetrisen Euroopan unionin 
muodostumista koskevat näkymät;

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
ja koskee erojen kitkemistä Euroopasta 
alueiden sekä taloudellisella ja 
sosiaalisella tasolla ottaen huomioon 
alueiden voimavarat, joiden pitäisi toimia 
kehityksen vipuna erityisesti heikommilla 
alueilla; uskoo vakaasti, että alueellinen 
koheesio estää erojen muodostumista
Euroopan unionin alueiden välillä ja
sisällä, ottaen vertailukohdaksi koko 
Euroopan unionin alueen; 

Or. pl
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Tarkistus 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien 
alueidensa hyödyksi; uskoo vakaasti, että 
alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen 
Euroopan unionin muodostumista koskevat 
näkymät;

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen ja kestävän
kehityksen sekä koko EU:n 
monikeskuksisen kehityksen
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät kehittämään 
kestävästi eri alueiden mahdollisuuksia 
niiden tarpeiden mukaisesti; korostaa sitä, 
että alueellinen koheesio on 
horisontaalinen käsite, joka kattaa unionin 
kehityksen kokonaisuutena muuntamalla 
monimuotoisuuden kaikkien alueidensa 
hyödyksi; uskoo vakaasti, että alueellinen 
koheesio estää epäsymmetrisen Euroopan 
unionin muodostumista koskevat näkymät;

Or. de

Tarkistus 75
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse yhtäläisten 
mahdollisuuksien periaatteen mukaisesti 
kaikkien erilaisia ominaisuuksia ja 
erityispiirteitä omaavien alueiden 
tasapainoisen kehityksen varmistamisesta 
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hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien 
alueidensa hyödyksi; uskoo vakaasti, että 
alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen 
Euroopan unionin muodostumista koskevat 
näkymät;

ja sen varmistamisesta, että niiden asukkaat 
pystyvät hyödyntämään eri alueiden 
yksilöllisiä ominaisuuksia parhaalla 
mahdollisella tavalla; korostaa sitä, että 
alueellinen koheesio on horisontaalinen 
käsite, joka kattaa unionin kehityksen 
kokonaisuutena muuntamalla 
monimuotoisuuden kaikkien alueidensa 
hyödyksi; uskoo vakaasti, että alueellinen 
koheesio estää epäsymmetrisen Euroopan 
unionin muodostumista koskevat näkymät;

Or. fr

Tarkistus 76
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien 
alueidensa hyödyksi; uskoo vakaasti, että 
alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen 
Euroopan unionin muodostumista koskevat 
näkymät;

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja niiden vahvuuksien 
hyödyntämisestä sekä sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien 
alueidensa hyödyksi; uskoo vakaasti, että 
alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen 
Euroopan unionin muodostumista koskevat 
näkymät;

Or. fr
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Tarkistus 77
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien 
alueidensa hyödyksi; uskoo vakaasti, että 
alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen 
Euroopan unionin muodostumista koskevat 
näkymät;

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan alueellisessa 
koheesiossa on kyse kaikkien erilaisia 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien 
alueiden tasapainoisen kehityksen 
varmistamisesta ja sen varmistamisesta, 
että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä 
ominaisuuksia parhaalla mahdollisella 
tavalla; korostaa sitä, että alueellinen 
koheesio on horisontaalinen käsite, joka 
kattaa unionin kehityksen kokonaisuutena 
muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien 
alueidensa hyödyksi; uskoo vakaasti, että 
alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen 
Euroopan unionin muodostumista koskevat 
näkymät; katsoo, että alueellisella 
koheesiolla on sekä maa- että 
meriulottuvuus; 

Or. en

Tarkistus 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että alueellisella koheesiolla 
on kolme ulottuvuutta:
– alueiden välisen epätasapainon 
tasoittaminen myöntämällä rakennetukea 
ja kehittämällä alueiden omalähtöistä 
kehityspotentiaalia,
– alueiden kannalta merkityksellisten 
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politiikanalojen horisontaalinen ja 
vertikaalinen integrointi,
– julkisten, yksityisten ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kumppanuus alueellisessa yhteistyössä;

Or. de

Tarkistus 79
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa alueellisen koheesion 
merkitystä poliittisena tavoitteena, joka 
parantaa yhteisön valmiuksia vahvistaa 
yhteisvastuuta Euroopan unionissa, 
edistää tehokkaasti kestävää kehitystä ja 
torjua ilmastonmuutosta ja joka 
kunnioittaa samalla 
toissijaisuusperiaatetta ja toimivallan 
jakoa eri hallintotasojen kesken;

Or. es

Tarkistus 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. panee merkille puheenjohtajavaltio 
Ranskan tekemän määrittelyehdotuksen; 
tukee sen asettamaa tavoitetta, jonka 
mukaan kansalaisille on tarjottava 
yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet 
ja yhdenvertainen elämänlaatu ja 
yrityksille on tarjottava oikeudenmukaiset 
kehitysnäkymät, jotka perustuvat niiden 
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alueelliseen erityisosaamiseen;

Or. de

Tarkistus 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo alueellisen koheesion olevan 
erillinen käsite, jonka pitäisi tuottaa 
taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle 
käytännön lisäarvoa; korostaa, että 
koheesion kolmen osa-alueen 
(taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio) olisi täydennettävä ja 
vahvistettava toisiaan, mutta säilytettävä 
kuitenkin oma erillinen tarkoituksensa 
yhtenäisenä käsitteenä; katsoo siksi, että
näiden tavoitteiden välillä ei pitäisi olla 
hierarkiaa;

12. uskoo alueellisen koheesion olevan 
erillinen käsite, jonka pitäisi edistää EU:n 
alueiden kestävää kehitystä, niin että 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat tavoitteet toimivat yhtenäisen 
käsitteen tukipilareina, ja katsoo, ettei 
siksi näiden tavoitteiden välillä pitäisi olla 
hierarkiaa eikä niiden välillä pitäisi tehdä 
kompromisseja; korostaa, että 
koheesiopolitiikan tulevaisuudesta käydyn 
keskustelun valossa myös alueellisessa 
koheesiossa pitäisi ottaa huomioon 
ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet ja 
edistää siksi hiilidioksidipäästöjä 
tuottamattomia ja resursseja tehokkaasti 
hyödyntäviä kehitysmalleja EU:n alueilla;

Or. en

Tarkistus 82
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo alueellisen koheesion olevan 
erillinen käsite, jonka pitäisi tuottaa 
taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle 
käytännön lisäarvoa; korostaa, että 
koheesion kolmen osa-alueen 

12. uskoo alueellisen koheesion olevan 
erillinen käsite, jonka pitäisi tuottaa 
taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle 
käytännön lisäarvoa; korostaa, että 
koheesion kolmen osa-alueen 
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(taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio) olisi täydennettävä ja 
vahvistettava toisiaan, mutta säilytettävä 
kuitenkin oma erillinen tarkoituksensa 
yhtenäisenä käsitteenä; katsoo siksi, että 
näiden tavoitteiden välillä ei pitäisi olla 
hierarkiaa;

(taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio) olisi täydennettävä ja 
vahvistettava toisiaan, mutta säilytettävä 
kuitenkin oma erillinen tarkoituksensa 
yhtenäisenä käsitteenä; katsoo siis, että 
näiden tavoitteiden välillä ei pidä olla 
hierarkiaa;

Or. fr

Tarkistus 83
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo alueellisen koheesion olevan 
erillinen käsite, jonka pitäisi tuottaa 
taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle 
käytännön lisäarvoa; korostaa, että 
koheesion kolmen osa-alueen 
(taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio) olisi täydennettävä ja 
vahvistettava toisiaan, mutta säilytettävä 
kuitenkin oma erillinen tarkoituksensa 
yhtenäisenä käsitteenä; katsoo siksi, että 
näiden tavoitteiden välillä ei pitäisi olla 
hierarkiaa; 

12. uskoo alueellisen koheesion olevan 
käsite, jonka pitäisi tuottaa taloudelliselle 
ja sosiaaliselle koheesiolle käytännön 
lisäarvoa vastauksena syntyneisiin 
ongelmiin; korostaa, että koheesion 
kolmen osa-alueen (taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen koheesio) olisi 
täydennettävä ja vahvistettava toisiaan, 
mutta säilytettävä kuitenkin oma erillinen 
tarkoituksensa yhtenäisenä käsitteenä; 
katsoo siksi, että näiden tavoitteiden välillä 
ei pitäisi olla hierarkiaa;

Or. pl

Tarkistus 84
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. muistuttaa, että käytännössä 
alueellisen koheesion käsite on usein 
ristiriidassa kansallisten, alueellisten ja 
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paikallisten viranomaisten välisten 
rajojen kanssa ja etteivät nämä 
maantieteelliset ja hallinnolliset rajat 
välttämättä vastaa asianmukaista 
toiminta-aluetta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan kansalaisten 
tarpeet lähtökohdakseen ja ottamaan 
olennaiset alueelliset perusyksiköt, kuten 
asutusalueet ja työpaikkakeskittymät, 
huomioon käsitellessään heidän 
päivittäisen elämänsä kannalta tärkeitä 
kysymyksiä;

Or. fr

Tarkistus 85
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12a. vahvistaa, että alueellisen koheesion 
tavoitteena on tarjota kansalaisille 
yhtäläinen elämänlaatu ja yhtäläiset 
elinolot, niin että yhteisön kukin alue 
pyrkii tarjoamaan kansalaisilleen 
tasapuoliset – muttei välttämättä 
samanlaiset – mahdollisuudet käyttää 
infrastruktuureja, yleishyödyllisiä 
palveluja ja yleisiä taloudellisia 
peruspalveluja, joiden ansiosta he voivat 
elää säällistä elämää, joka vastaa 2000-
luvun elinolosuhteita;

Or. es

Tarkistus 86
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että alueellisen koheesion 
käsite perustuu yhteisvastuun –
nimenomaan alueellisen yhteisvastuun –
periaatteeseen ja että se edellyttää eri 
jäsenvaltioiden välisten, alueiden välisten 
ja alueiden sisäisten tasoitusmekanismien 
käyttöä;

Or. es

Tarkistus 87
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
aluesuunnittelun seurantaverkon 
tutkimuksessaan Euroopan alueen tulevista 
kehitysskenaarioista vuoteen 2030 asti 
tekemät päätelmät, joista saadaan 
konkreettista informaatiota tueksi 
keskusteluun yhteisön ja jäsenvaltioiden 
politiikkojen hahmotuksesta, jotta voidaan 
luoda oikeita välineitä EU:n alueiden 
jakautumisen ja väestökadon 
välttämiseksi ja optimaalisten 
olosuhteiden kehittämiseksi kansalaisten 
elämänlaadun kannalta;

13. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
aluesuunnittelun seurantaverkon 
tutkimuksessaan Euroopan alueen tulevista 
kehitysskenaarioista vuoteen 2030 asti 
tekemät päätelmät, joista saadaan 
konkreettista informaatiota tueksi 
keskusteluun yhteisön ja jäsenvaltioiden 
politiikkojen hahmotuksesta, jotta voidaan 
luoda oikeita välineitä, joilla vastataan 
uusiin haasteisiin, joilla on voimakkaat 
alueelliset vaikutukset, kuten 
väestörakenteen muutokseen, asutuksen 
keskittymiseen kaupunkeihin, 
muuttovirtoihin ja ilmastonmuutokseen, 
sekä kehittää kansalaisten elämänlaadun 
kannalta optimaaliset olosuhteet;

Or. fr
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Tarkistus 88
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
aluesuunnittelun seurantaverkon 
tutkimuksessaan Euroopan alueen tulevista 
kehitysskenaarioista vuoteen 2030 asti 
tekemät päätelmät, joista saadaan 
konkreettista informaatiota tueksi 
keskusteluun yhteisön ja jäsenvaltioiden 
politiikkojen hahmotuksesta, jotta voidaan 
luoda oikeita välineitä EU:n alueiden 
jakautumisen ja väestökadon välttämiseksi 
ja optimaalisten olosuhteiden 
kehittämiseksi kansalaisten elämänlaadun 
kannalta;

13. panee tyytyväisenä merkille Euroopan 
aluesuunnittelun seurantaverkon 
tutkimuksessaan Euroopan alueen tulevista 
kehitysskenaarioista vuoteen 2030 asti 
tekemät päätelmät, joista saadaan 
konkreettista informaatiota tueksi 
keskusteluun yhteisön ja jäsenvaltioiden 
politiikkojen hahmotuksesta, jotta voidaan 
luoda oikeita välineitä EU:n alueiden 
jakautumisen ja väestökadon välttämiseksi 
ja optimaalisten olosuhteiden 
kehittämiseksi kansalaisten elämänlaadun 
kannalta; pitää myönteisenä myös sitä, että 
komissio on julkaissut asiakirjan 
"Regions 2020 - an assessment of future 
challenges for EU regions" (alueet 
vuonna 2020 – arvio EU:n alueiden 
tulevista haasteista);

Or. en

Tarkistus 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
huippuosaamiskeskukset sekä tutkimus-
ja innovaatioryppäät ovat elintärkeitä 
taloudelliselle menestykselle, tieteellisille 

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että kansalaisilla ja paikallisilla 
taloudellisilla toimijoilla on 
yhdenvertaiset mahdollisuudet saada 
julkisia palveluja ja yhdenvertaiset 
kehittymismahdollisuudet riippumatta 
siitä, mille alueelle he ovat sijoittautuneet 
(EY:n perustamissopimuksen 16 artikla); 
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keksinnöille, teknisille innovaatioille ja 
työllisyydelle ja että on tärkeää kannustaa 
keskusten ja niitä ympäröivien alueiden 
välistä vuorovaikutusta ja tietojen 
vaihtoa;

vaatii ottamaan näiden tehtävien 
suorittamisedellytyksissä huomioon 
paikalliset tarpeet ja toimijat sekä 
parantamaan niiden mukautumiskykyä; 
kehottaa komissiota analysoimaan, 
vaikuttavatko niin kutsuttujen ryppäiden 
yksipuolinen tukeminen tai pienten ja 
keskisuurten yritysten laaja tukeminen 
ratkaisevasti alueiden taloudelliseen 
menestykseen; 

Or. de

Tarkistus 90
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
huippuosaamiskeskukset sekä tutkimus-
ja innovaatioryppäät ovat elintärkeitä 
taloudelliselle menestykselle, tieteellisille 
keksinnöille, teknisille innovaatioille ja 
työllisyydelle ja että on tärkeää kannustaa 
keskusten ja niitä ympäröivien alueiden 
välistä vuorovaikutusta ja tietojen 
vaihtoa;

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille; 
katsoo, että on hyvin tärkeää lisätä 
tutkimusta ja innovointia, joka liittyy 
talouskehitykseen, tieteelliseen 
tutkimukseen, teknologiseen ja muuhun 
innovointiin sekä työllisyyteen; korostaa, 
että osaamiskeskuksia, klustereita sekä 
kaikkia viranomaisten ja yritysjärjestöjen 
aloitteita, joilla pyritään kehittämään 
innovointia, myös pien- ja 
mikroyrityksissä, pitäisi tukea; kehottaa 
lisäämään näiden keskusten, yliopistojen 
sekä yrityksiä, myös pienimpiä yrityksiä, 
edustavien järjestöjen välistä 
vuorovaikutusta ja osaamisen siirtoa;

Or. fr
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Tarkistus 91
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
huippuosaamiskeskukset (tarkistus ei 
vaikuta suomenkieliseen versioon) sekä 
tutkimus- ja innovaatioryppäät ovat
elintärkeitä taloudelliselle menestykselle, 
tieteellisille keksinnöille, teknisille 
innovaatioille ja työllisyydelle ja että on
tärkeää kannustaa keskusten ja niitä 
ympäröivien alueiden välistä
vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa;

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille 
eikä samanaikaisesti aiheuta alueellisten 
erojen kasvamista entisestään; katsoo 
tässä yhteydessä, että 
huippuosaamiskeskukset sekä tutkimus- ja 
innovaatioryppäät voivat muiden muassa 
olla elintärkeitä taloudelliselle 
menestykselle, tieteellisille keksinnöille, 
teknisille innovaatioille ja työllisyydelle, 
mikäli ne sijoittuvat kohtalaisen tasaisesti 
Euroopan unionin alueella ja keskusten 
sekä niitä ympäröivien alueiden välille 
luodaan vuorovaikutusta ja tietojen 
vaihtoa;

Or. pl

Tarkistus 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
huippuosaamiskeskukset sekä tutkimus- ja 
innovaatioryppäät ovat elintärkeitä 
taloudelliselle menestykselle, tieteellisille 

14. korostaa, että yksi alueellisen 
koheesion keskeisistä tavoitteista on 
varmistaa, että yhdessä paikassa aikaan 
saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä 
koko alueelle ja koko Euroopan unionille; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
huippuosaamiskeskukset sekä tutkimus- ja 
innovaatioryppäät ovat elintärkeitä 
taloudelliselle menestykselle, tieteellisille 
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keksinnöille, teknisille innovaatioille ja 
työllisyydelle ja että on tärkeää kannustaa 
keskusten ja niitä ympäröivien alueiden 
välistä vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa;

keksinnöille, teknisille innovaatioille ja 
työllisyydelle ja että on tärkeää kannustaa 
keskusten ja niitä ympäröivien alueiden 
välistä vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa; 
kehottaa komissiota esittämään arvion 
klustereiden ja osaamiskeskusten 
vaikutuksesta niitä ympäröiviin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 93
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa, että pien- ja 
mikroyritykset, erityisesti 
kotiteollisuusyritykset, toimivat tärkeässä 
tehtävässä erityisesti taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
kannalta, sillä ne edistävät merkittävästi 
kasvua ja työllisyyttä; kehottaa siksi 
toteuttamaan aktiivista politiikkaa, jolla 
tuetaan kaikenlaista innovointia näissä 
yrityksissä, ja pyytää komissiota 
tarjoamaan mahdollisuuksia yritysten, 
julkisen sektorin, koulujen ja yliopistojen 
väliselle vastavuoroiselle yhteistyölle 
alueellisten innovointiklusterien 
luomiseksi Lissabonin strategian 
mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 94
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
kansalaisten oikeudenmukainen palvelujen 
saanti pitäisi huomioida myös alueellista 
koheesiota koskevassa keskustelussa;

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen saantiin; korostaa tältä 
osin, että ”yhdenvertaisen saannin” 
turvaamisessa ei ole kyse ainoastaan 
maantieteellisestä välimatkasta, vaan 
myös käytettävyys ja saatavuus ovat 
ratkaisevan tärkeitä näkökohtia; katsoo, 
että kansalaisten oikeudenmukainen 
palvelujen saanti pitäisi huomioida myös 
alueellista koheesiota koskevassa 
keskustelussa;

Or. fr

Tarkistus 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 

15. korostaa, että yhtenäismarkkinoiden 
vapauttamisella voi olla myös kielteisiä 
sivuvaikutuksia taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
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viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
kansalaisten oikeudenmukainen
palvelujen saanti pitäisi huomioida myös 
alueellista koheesiota koskevassa 
keskustelussa;

kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
asianmukainen taso, joka takaa
kansalaisten yhdenvertaisen palvelujen 
saannin, pitäisi huomioida myös 
alueellista koheesiota koskevassa 
keskustelussa;

Or. de

Tarkistus 96
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
kansalaisten oikeudenmukainen palvelujen 
saanti pitäisi huomioida myös alueellista 
koheesiota koskevassa keskustelussa;

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen, erityisesti julkisten 
koulutus- ja terveydenhuoltopalvelujen
saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
kansalaisten oikeudenmukainen palvelujen 
saanti pitäisi huomioida myös 
keskustelussa, jota käydään alueellisesta 
koheesiosta, rajat ylittävän yhteistyön 
kehittämisestä tällä alalla sekä tarpeesta 
määritellä selvällä ja toimivalla tavalla, 
kuinka vapaasti jäsenvaltiot ja niiden 
paikallis- ja alueviranomaiset hoitavat 
julkisen palvelun velvoitteitaan (tukien 
maksaminen, julkisten hankintojen 
hallinta jne.);
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Or. es

Tarkistus 97
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon; 
korostaa julkisten palvelujen merkitystä 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen yhteydessä sekä tarvetta 
sosiaalisesti ja alueellisesti yhdenvertaiseen 
julkisten palvelujen saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
kansalaisten oikeudenmukainen palvelujen 
saanti pitäisi huomioida myös alueellista 
koheesiota koskevassa keskustelussa;

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden 
keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon,
koska markkinat edistävät Euroopan 
kansalaisten etuja; korostaa julkisten 
palvelujen merkitystä kestävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
yhteydessä sekä tarvetta sosiaalisesti ja 
alueellisesti yhdenvertaiseen julkisten 
palvelujen saantiin; katsoo, että 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön valossa 
vastuun julkisten palvelujen määrittelystä, 
järjestämisestä, rahoittamisesta ja 
seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että 
kansalaisten oikeudenmukainen palvelujen 
saanti pitäisi huomioida myös alueellista 
koheesiota koskevassa keskustelussa;

Or. el

Tarkistus 98
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa pk-yritysten, mikroyritysten 
ja kotiteollisuusyritysten olevan tärkeässä 
asemassa kilpailukyvyn ja työpaikkojen 
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luomisen kannalta alueilla, joilla niillä on 
tärkeä tehtävä taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion ja vakauden säilyttämisen 
kannalta; pitää hyvin tärkeänä sitä, että 
tulevan aluekehityspolitiikan tavoitteeksi 
otetaan kaikkien yritysten kilpailukyvyn 
kehittäminen, myös niiden, jotka toimivat 
lähimarkkinoilla ja perinteisillä aloilla, 
ottaen huomioon myös muut kuin 
tuottavimmat ja nopeimmin kasvavat 
yritykset; kehottaa nimenomaisesti 
komissiota varmistamaan, että erilaisia 
pk-yrityksiä edustavat järjestöt osallistuvat 
suoraan aluepolitiikan kehittämis- ja 
toteuttamistyöhön, ja kehottaa 
jäsenvaltioita ja alueita toimimaan 
samoin omalla tasollaan;

Or. fr

Tarkistus 99
Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että kaikilla alueellisen 
koheesion aloilla on noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta, koska alueilla on 
parhaat edellytykset päättää, miten ja 
missä EU:n varoja on käytettävä;

Or. de

Tarkistus 100
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. muistuttaa tältä osin, että 
1. joulukuuta 2008 kokoontuneen, 
kilpailuasioita käsitelleen neuvoston 
päätelmissä kehotettiin jäsenvaltioita ja 
komissiota varmistamaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevan aloitteen tehokas 
täytäntöönpano kaikilla asiaankuuluvilla 
tasoilla,

Or. fr

Tarkistus 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten 
vuoristoseuduilla, saaristoalueilla ja 
harvaan asutuilla alueilla; panee myös 
merkille, että raja-alueilla on erityisiä 
toimintahaasteita saavutettavuuden, 
laadun ja tehokkuuden osalta; hylkää 
näkemyksen, jonka mukaan alueellisen 
koheesion pitäisi olla yksinomaan näiden 
alueiden ongelmiin keskittyvä politiikka; 
katsoo kuitenkin, että näiden alueiden 
kehitykseen pitäisi kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta tasoitetaan niiden 
hankaluuksia ja jotta annetaan niille 
mahdollisuus myötävaikuttaa tehokkaasti 
koko Euroopan unionin tasapainoiseen 
kehittymiseen;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla; katsoo, että 
mielivaltaisesti valittujen 
maantieteellisten tekijöiden soveltaminen 
ilman sosioekonomista yhteyttä on 
koheesiopolitiikan tavoitteen vastaista 
eikä sovellu sinänsä alueiden 
tukikelpoisuuden arviointiperusteeksi;

Or. de
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Tarkistus 102
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko 
Euroopan unionin tasapainoiseen 
kehittymiseen;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
pitäisi kiinnittää huomio näiden alueiden 
elintasoerojen umpeen kuromiseen 
erilaisten palveluiden ulottamisessa 
asukkaiden saataville sekä korostaa 
entistä enemmän näiden alueiden ja 
niiden erityisarvojen edistämistä; katsoo, 
että tällainen edistäminen myötävaikuttaa  
alueiden voimavarojen kääntämiseen 
eduksi ja todellisiksi mahdollisuuksiksi 
sekä virkistää alueiden kehitystä, mikä on 
tärkeätä koko Euroopan unionin kannalta; 

Or. pl

Tarkistus 103
Emanuel Jardim Fernandes

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla eli kolmella määritetyllä 
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saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen; 

erityisalueella – vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla 
– ja muilla alueilla, kuten 
rannikkoalueilla ja syrjäisimmillä 
alueilla; katsoo, että koheesioon liittyvistä 
syistä näille jälkimmäisille alueille pitäisi 
myöntää alueellista koheesiota koskeva 
itsehallinto ja niiden alueellista 
määritystä pitäisi tarkistaa eli ne pitäisi 
määrittää neljänneksi erityisalueeksi; 
panee myös merkille, että raja-alueilla on 
erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. pt

Tarkistus 104
Margie Sudre

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja- ja 
rannikkoalueilla sekä syrjäisillä ja hyvin 
syrjäisillä alueilla on erityisiä 
toimintahaasteita taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen, saavutettavuuden 
ja kilpailukyvyn osalta; hylkää 
näkemyksen, jonka mukaan alueellisen 
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näiden alueiden kehitykseen pitäisi
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

koheesion pitäisi olla yksinomaan näiden 
alueiden ongelmiin keskittyvä politiikka; 
katsoo kuitenkin, että näiden alueiden 
kehitykseen pitää kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta tasoitetaan niiden 
hankaluuksia ja jotta annetaan niille 
mahdollisuus myötävaikuttaa tehokkaasti 
koko Euroopan unionin tasapainoiseen 
kehittymiseen;

Or. fr

Tarkistus 105
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen; 

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on samankaltaisia haasteita;
hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen; 

Or. en
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Tarkistus 106
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla ja syrjäisillä alueilla on erityisiä 
toimintahaasteita saavutettavuuden, laadun 
ja tehokkuuden osalta; hylkää näkemyksen, 
jonka mukaan alueellisen koheesion pitäisi 
olla yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. fr

Tarkistus 107
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla, hyvin syrjäisillä alueilla, 
syrjäisillä rajat ylittävillä kaupungeilla, 
väestökadosta kärsivillä alueilla ja 
harvaan asutuilla alueilla; panee myös 
merkille, että raja-alueilla on erityisiä 
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alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

toimintahaasteita saavutettavuuden, laadun 
ja tehokkuuden osalta; hylkää näkemyksen, 
jonka mukaan alueellisen koheesion pitäisi 
olla yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. es

Tarkistus 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; esittää näkemyksen, jonka mukaan 
väheksymättä alueellisen koheesion 
merkitystä näiden alueiden ongelmien 
tarkastelussa, alueellisen koheesion ei
pitäisi olla yksinomaan näiden alueiden 
ongelmiin keskittyvä politiikka; katsoo 
kuitenkin, että näiden alueiden kehitykseen 
pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. el
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Tarkistus 109
Sérgio Marques

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen; 

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaisilla vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla, syrjäisillä alueilla ja 
harvaan asutuilla alueilla; panee myös 
merkille, että raja-alueilla on erityisiä 
toimintahaasteita saavutettavuuden, laadun 
ja tehokkuuden osalta; hylkää näkemyksen, 
jonka mukaan alueellisen koheesion pitäisi 
olla yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. pt

Tarkistus 110
Elspeth Attwooll

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; katsoo, että myös syrjäisyys on 
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alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

huomioon otettava erityispiirre; panee 
myös merkille, että raja-alueilla on erityisiä 
toimintahaasteita saavutettavuuden, laadun 
ja tehokkuuden osalta; hylkää näkemyksen, 
jonka mukaan alueellisen koheesion pitäisi 
olla yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. en

Tarkistus 111
Stavros Arnaoutakis

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; esittää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion ei pitäisi olla 
yksinomaan maantieteellisiä 
hankaluuksia omaavien alueiden
ongelmiin keskittyvä politiikka; katsoo 
kuitenkin, että näiden alueiden kehitykseen 
pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. el
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Tarkistus 112
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla; panee myös merkille, että raja-
alueilla on erityisiä toimintahaasteita 
saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden 
osalta; hylkää näkemyksen, jonka mukaan 
alueellisen koheesion pitäisi olla 
yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa 
tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, 
joita on tiettyjä maantieteellisiä piirteitä 
omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla, saarijäsenvaltioilla ja 
harvaan asutuilla alueilla; panee myös 
merkille, että raja-alueilla on erityisiä 
toimintahaasteita saavutettavuuden, laadun 
ja tehokkuuden osalta; hylkää näkemyksen, 
jonka mukaan alueellisen koheesion pitäisi 
olla yksinomaan näiden alueiden ongelmiin 
keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että 
näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta 
annetaan niille mahdollisuus 
myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan 
unionin tasapainoiseen kehittymiseen;

Or. el

Tarkistus 113
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suosittelee, että EU:n 
koheesiopolitiikka eri ulottuvuuksineen 
mukautetaan erityistoimenpiteiden avulla 
EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaisesti syrjäisimpiin 
alueisiin; pyytää, että komissio antaa 
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ehdotuksen pysyvistä ja joustavista 
politiikoista ja toimenpiteistä, joille 
myönnetään riittävä rahoitus ja jotka 
voidaan mukauttaa kunkin syrjäisimmän 
alueen tarpeiden mukaisesti ja joiden 
avulla voidaan vastata näiden alueiden 
pysyviin kehityshaasteisiin;

Or. pt

Tarkistus 114
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. muistuttaa kaupunkialueiden 
erityispiirteistä ja siitä, että sekä väestön 
että toimintojen voimakas keskittyminen 
kaupunkeihin synnyttää niihin myös 
kielteisiä ilmiöitä, kuten ruuhkaa, 
saasteita, sosiaalista syrjäytymistä ja 
köyhyyssaarekkeita, jotka vaikuttavat 
kaupunkien asukkaiden elämänlaatuun;

Or. fr

Tarkistus 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että alueellisen koheesion ei 
pitäisi rajoittua ainoastaan Euroopan 
unionin aluepolitiikan vaikutuksiin 
Euroopan unionin alueella vaan kattaa 
myös muiden sellaisten alakohtaisten 
politiikkojen alueellinen ulottuvuus, joilla 
on vahva alueellinen vaikutus; korostaa 
alueellisen koheesion yhteydessä yhteisön 

17. katsoo, että alueellisen koheesion ei 
pitäisi rajoittua ainoastaan Euroopan 
unionin aluepolitiikan vaikutuksiin 
Euroopan unionin alueella vaan kattaa 
myös muiden yhteisön toimien alueellinen 
ulottuvuus; korostaa alueellisen koheesion 
yhteydessä yhteisön eri politiikkojen 
välisen synergian lisäämistä, jotta 
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eri politiikkojen välisen synergian 
lisäämistä, jotta koordinoidaan ja 
maksimoidaan niiden alueellinen 
konkreettinen vaikutus; panee kuitenkin 
merkille, että kaikkien yhteisön 
politiikkojen riippumattomuus tulee aina 
säilymään ja että tämä prosessi ei tarkoita 
yhden politiikan olevan alisteinen toiselle 
politiikalle;

koordinoidaan ja maksimoidaan niiden 
alueellinen konkreettinen vaikutus; panee 
kuitenkin merkille, että kaikkien yhteisön 
politiikkojen riippumattomuus tulee aina 
säilymään ja että tämä prosessi ei tarkoita 
yhden politiikan olevan alisteinen toiselle 
politiikalle;

Or. pl

Tarkistus 116
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että ennen alakohtaisten 
politiikkojen prioriteettien määrittelyä 
kunkin ohjelmakauden alussa pitäisi 
analysoida koko Euroopan unionin alue;

Or. pl

Tarkistus 117
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. odottaa julkisen kuulemisen tuloksena 
alueellisen koheesion selkeää määritelmää, 
josta sovitaan ja joka jaetaan yhteisesti ja 
jonka kaikki alan toimijat ymmärtävät 
samalla tavalla; katsoo, että määritelmä 
tarjoaa selvyyttä ja avoimuutta ja että sen 
pitäisi keskittyä siihen lisäarvoon, jota 
alueellisen koheesion odotetaan tuovan 
koheesiopolitiikan perinteisessä 

18. odottaa julkisen kuulemisen tuloksena 
alueellisen koheesion selkeää määritelmää, 
jonka kaikki alan toimijat ymmärtävät 
samalla tavalla; katsoo, että määritelmän 
pitäisi tarjota selvyyttä ja avoimuutta ja 
että sen tuloksena pitäisi syntyä
mekanismi, joka ehkäisee valtioiden ja 
alueiden sisäisten kehityserojen kasvua 
mm. kasvukeskusten ja niitä ympäröivien 
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kehyksessä; alueiden yhteistyön avulla haettaessa 
rahoitusta Euroopan unionin rahastoista, 
mikä takaa Euroopan unionin 
kansalaisille tasaveroiset elämän laadun 
edellytykset kaikkialla yhteisön alueella;  

Or. pl

Tarkistus 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. odottaa julkisen kuulemisen tuloksena 
alueellisen koheesion selkeää määritelmää, 
josta sovitaan ja joka jaetaan yhteisesti ja
jonka kaikki alan toimijat ymmärtävät 
samalla tavalla; katsoo, että määritelmä 
tarjoaa selvyyttä ja avoimuutta ja että sen 
pitäisi keskittyä siihen lisäarvoon, jota 
alueellisen koheesion odotetaan tuovan 
koheesiopolitiikan perinteisessä 
kehyksessä;

18. odottaa julkisen kuulemisen tuloksena 
alueellisen koheesion selkeää ja riittävän 
joustavaa määritelmää, josta sovitaan ja 
joka jaetaan yhteisesti, jonka kaikki alan 
toimijat ymmärtävät samalla tavalla ja joka 
kattaa EU:n alueiden kaikki 
erityispiirteet; katsoo, että määritelmä 
tarjoaa selvyyttä ja avoimuutta ja että sen 
pitäisi keskittyä siihen lisäarvoon, jota 
alueellisen koheesion odotetaan tuovan 
koheesiopolitiikan perinteisessä 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 119
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että alueellisen koheesion 
tulevassa määritelmässä pitäisi asettaa 
keskeiselle sijalle monta seikkaa, myös 
ajatus siitä, että alueellinen koheesio 
menee taloudellista ja sosiaalista 
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koheesiota pidemmälle ja että sen 
monialainen luonne ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa edistävät eri alueiden 
keskinäistä ja rajat ylittävää toimintaa; 
katsoo, että alueellisella koheesiolla 
pyritään turvaamaan ominaisuuksiltaan 
ja piirteiltään erilaisten maantieteellisten 
alueiden tasapainoinen kehitys tuomalla 
esiin ja suojelemalla niiden 
ominaispiirteitä ja tekemällä niistä 
valtteja alueiden kehityksen kannalta; 
korostaa, että tulevassa määritelmässä on 
selvennettävä, että alueellisen koheesion 
tavoitteena on oltava ennen kaikkea hyvä 
hallinto, niin että EU:n kansalaisille 
tarjotaan kohtuulliset elinolot ja 
elämänlaatu; 

Or. en

Tarkistus 120
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että harkitsemisen arvoinen 
on määritelmä, jonka mukaan alueellisen 
koheesion saavuttaminen perustuu 
kaikkien taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion saavuttamisen mahdollisuuksia 
pienentävien esteiden ja kasvurajoitusten 
poistamiseen, tässä tarkoituksessa 
korostaa välttämättömyyttä poistaa 
liikenteen esteet, kasvukeskusten sitomista 
kokonaisiin alueisiin, alueiden välisen ja 
rajat ylittävän yhteistyön ja siteiden 
rakentamista, tieteen yhteistyöverkoston 
ja tutkimuksen ja kehityksen sekä liike-
elämän välisen sidosverkoston luomista; 

Or. pl
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Tarkistus 121
Elspeth Attwooll

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo kuitenkin, että tällaisen 
määritelmän avulla täytyy olla 
mahdollista määrittää, millaisia yhteisiä 
piirteitä EU:n eri yhteisöillä voi olla ja 
kuinka alakohtaiset ja muut politiikat 
voidaan räätälöidä parhaiten niiden 
tilannetta vastaavaksi; katsoo tältä osin, 
että itse asiassa kaikkien EU:n alueiden 
valtteja pitäisi ryhtyä arvioimaan; katsoo, 
että toisiinsa läheisesti liittyville 
käsitteille, joita ovat esimerkiksi "alue", 
"kaupunkialue", "maaseutualue", 
"ylänköalue", "vuoristoalue", "syrjäinen 
alue" jne., pitäisi pyrkiä laatimaan yleiset 
määritelmät;

Or. en

Tarkistus 122
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a korostaa, että yksittäisten alueiden 
erilaisten olosuhteiden, vahvuuksien ja 
heikkouksien tarkka määrittäminen on 
ratkaisevan tärkeää alueelliseen 
koheesioon sisältyvän lisäarvon 
toteuttamiseksi; erityispiirteet voivat 
toimia työnjaon perusteena Euroopan 
unionin koheesiopolitiikan mallikkaassa 
loppuun saattamisessa;
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Or. hu

Tarkistus 123
Constanze Angela Krehl

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että alueellisen koheesion 
on sovittava EU:n yhdenmukaisen 
koheesiopolitiikan käsitteeseen ja ettei se 
saa johtaa EU:n koheesiopolitiikan 
alakohtaiseen pirstoutumiseen;

Or. de

Tarkistus 124
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. katsoo, että alueellisen ulottuvuuden 
lisäarvon pitäisi syntyä siten, että 
tuettaessa edelleen epäedullisimmassa 
asemassa olevia alueita investoidaan juuri 
potentiaalisiin, laajemman alueen 
kehityksen liikkeelle paneviin 
voimavaroihin;

Or. pl

Tarkistus 125
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b katsoo, että ensin on tarkasteltava 
tapaa, jolla nyt saatavilla olevia välineitä 
voitaisiin laajentaa sovellettaviksi 
alueellisen koheesion tavoitteisiin;

Or. hu

Tarkistus 126
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c koska kaikilla tiettyyn alueeseen 
kohdistuvilla toimintatavoilla voi olla 
samanaikaisesti myönteisiä ja kielteisiä 
vaikutuksia alueeseen, suosittaa näiden 
vaikutusten jakamista erillisiin 
toimintatapoihin ja niiden analysoimista 
jokaisen alueen osalta, jotta voidaan 
suodattaa pois koordinoinnin puutteen 
aiheuttamat myönteisiä vaikutuksia 
heikentävät osatekijät;

Or. hu

Tarkistus 127
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii komissiota julkaisemaan 
alueellista koheesiota koskevan valkoisen 
kirjan tämän kuulemisprosessin päätyttyä; 
katsoo, että valkoinen kirja on olennaisen 
tärkeä alueellisen koheesion käsitteen 

19. vaatii komissiota julkaisemaan 
alueellista koheesiota koskevan valkoisen 
kirjan tämän kuulemisprosessin päätyttyä; 
katsoo, että valkoinen kirja on olennaisen 
tärkeä alueellisen koheesion käsitteen 
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vahvistamisen ja sellaisten konkreettisten 
säännösten ja toimien ehdottamisen 
kannalta, jotka pitäisi esittää 
rakennerahastoja koskevassa vuoden 2013 
jälkeisessä lainsäädäntöpaketissa;

selkeän määrittelyn sekä sen nykyiseen 
koheesiopolitiikkaan tuoman lisäarvon ja 
sellaisten konkreettisten säännösten ja 
toimien ehdottamisen kannalta, jotka 
edesauttavat ratkaisemaan syntyviä 
ongelmia ja jotka pitäisi esittää 
rakennerahastoja koskevassa vuoden 2013 
jälkeisessä lainsäädäntöpaketissa;

Or. pl

Tarkistus 128
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii komissiota julkaisemaan 
alueellista koheesiota koskevan valkoisen 
kirjan tämän kuulemisprosessin päätyttyä; 
katsoo, että valkoinen kirja on olennaisen 
tärkeä alueellisen koheesion käsitteen 
vahvistamisen ja sellaisten konkreettisten 
säännösten ja toimien ehdottamisen 
kannalta, jotka pitäisi esittää 
rakennerahastoja koskevassa vuoden 2013 
jälkeisessä lainsäädäntöpaketissa; 

19. vaatii komissiota julkaisemaan 
alueellista koheesiota koskevan valkoisen 
kirjan tämän kuulemisprosessin päätyttyä; 
katsoo, että valkoinen kirja on olennaisen 
tärkeä alueellisen koheesion käsitteen 
vahvistamisen ja sellaisten konkreettisten 
säännösten ja toimien ehdottamisen 
kannalta, jotka pitäisi esittää 
rakennerahastoja koskevassa vuoden 2013 
jälkeisessä lainsäädäntöpaketissa ja siihen 
liittyvässä rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 129
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota laatimaan 
arvion siitä, kuinka Lissabonin ja 
Göteborgin strategiat ovat edistäneet 
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alueellista koheesiota, vuosia 2007–2013 
koskevan rakennerahastojen 
korvamerkinnän (varojen kohdentamisen) 
yhteydessä; 

Or. es

Tarkistus 130
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että maiden välinen 
lähentyminen saattaa kätkeä taakseen 
alueiden välisten ja sisäisten erojen 
kasvun; toteaa lisäksi, että näitä alueiden 
välisiä ja sisäisiä eroja on havaittavissa 
monilla aloilla, kuten työllisyydessä, 
tuottavuudessa, tulotasossa, 
koulutustasossa ja innovointikyvyssä; 
korostaa myös alueellisen yhteistyön 
merkitystä näiden ongelmien ylittämisen 
kannalta;

Or. es

Tarkistus 131
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a suosittaa Euroopan komission 
nykyisin käyttämän 
vaikutustenarviointimekanismin 
laajentamista alueellisiin näkökohtiin;

Or. hu
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Tarkistus 132
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa, että alueellinen 
kilpailukyky riippuu pitkälti 
tuottavuudesta, pääsystä markkinoille ja 
työvoiman koulutustasosta ja että nämä 
seikat vaihtelevat huomattavasti alueiden 
kesken ja jopa yhden alueen sisällä sekä 
eri maiden kesken; panee merkille myös 
sen, että institutionaalisia tekijöitä 
pidetään enenevässä määrin 
kilpailukyvyn kannalta keskeisinä: näihin 
tekijöihin kuuluu sosiaalinen pääoma, 
kuten yhteinen liiketoimintakulttuuri ja 
yhteiset toimintasäännöt, jotka helpottavat 
yhteistyötä ja yrittämistä, sekä 
julkishallinnon tehokkuus; 

Or. es

Tarkistus 133
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b koska kyse on uudesta käsitteestä, 
yhteistyön kannalta on erityisen tärkeää 
kehittää horisontaalisen viestinnän lisäksi 
myös vertikaalista viestintää eri alojen 
toimijoiden välillä;

Or. hu
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Tarkistus 134
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. panee tältä osin merkille, että 
tietyille kehittyneille alueille ja jopa 
tietyille vähemmän kehittyneille alueille 
on alkanut kasautua useita niiden 
kehityspotentiaaliin suuresti vaikuttavia 
ongelmia, joita ovat hidas talouskasvu, 
tuottavuuden ja työllisyyden 
heikentyminen, väestön ikääntyminen ja 
väestökato;

Or. es

Tarkistus 135
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan 
alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 
merkittävästi seuraavalla ohjelmakaudella; 
on vakuuttunut tämän tavoitteen 
eurooppalaisesta lisäarvosta muun muassa 
siksi, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen 
merkityksellisten rajatylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa 
tässä suhteessa myös rajatylittävän 
ulottuvuuden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan merkityksellisten 
toimintaohjelmien tärkeyttä;

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan 
alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 
merkittävästi seuraavalla ohjelmakaudella; 
on vakuuttunut tämän tavoitteen 
eurooppalaisesta lisäarvosta muun muassa 
siksi, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen 
merkityksellisten rajatylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa 
tässä suhteessa myös sitä, että EU:n
laajentumista silmällä pitäen alueelliset 
yhteistyötoimet on sovitettava paremmin 
yhteen rajat ylittävän yhteistyön ulkoisten 
näkökohtien kanssa EU:n 
naapuruuspolitiikkaan kuuluvien maiden, 
Venäjän federaation sekä hyvin syrjäisten 
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alueiden naapurimaiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 136
Elspeth Attwooll

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan 
alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 
merkittävästi seuraavalla ohjelmakaudella; 
on vakuuttunut tämän tavoitteen 
eurooppalaisesta lisäarvosta muun muassa 
siksi, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen 
merkityksellisten rajatylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa 
tässä suhteessa myös rajatylittävän 
ulottuvuuden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan merkityksellisten 
toimintaohjelmien tärkeyttä; 

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan 
alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 
merkittävästi seuraavalla ohjelmakaudella; 
on vakuuttunut tämän tavoitteen 
eurooppalaisesta lisäarvosta muun muassa 
siksi, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen 
merkityksellisten rajatylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa 
tässä suhteessa myös rajatylittävän 
ulottuvuuden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan merkityksellisten 
toimintaohjelmien tärkeyttä; katsoo 
kuitenkin, ettei tämä saa tapahtua alueille 
kahdesta muusta tavoitteesta annettavan 
suoran tuen kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 137
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan 
alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 
merkittävästi seuraavalla ohjelmakaudella; 

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan 
alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 
merkittävästi seuraavalla ohjelmakaudella; 
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on vakuuttunut tämän tavoitteen 
eurooppalaisesta lisäarvosta muun muassa 
siksi, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen 
merkityksellisten rajatylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa 
tässä suhteessa myös rajatylittävän 
ulottuvuuden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan merkityksellisten 
toimintaohjelmien tärkeyttä;

on vakuuttunut tämän tavoitteen 
eurooppalaisesta lisäarvosta muun muassa 
siksi, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen 
merkityksellisten rajatylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa 
tässä suhteessa myös rajatylittävän 
ulottuvuuden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan merkityksellisten 
toimintaohjelmien sekä merialueiden 
yhtenäisen kehittämisen tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 138
Emmanouil Angelakas

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että alueellisen koheesion 
pitäisi kehittyä horisontaalisena 
periaatteena, joka on kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimien taustalla; katsoo, 
että kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun periaatteen 
kehittymisen pitäisi toimia esimerkkinä 
sille, miten alueellinen koheesio 
integroidaan kaikkien asiaa koskevien 
yhteisön politiikkojen tulevaan 
kehitykseen;

22. katsoo, että alueellisen 
koheesion pitäisi kehittyä 
horisontaalisena periaatteena ja 
olla kaikkien yhteisön politiikkojen 
ja toimien taustalla; katsoo, että 
kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun periaatteen 
kehittymisen pitäisi toimia 
esimerkkinä sille, miten alueellinen 
koheesio integroidaan kaikkien 
asiaa koskevien yhteisön 
politiikkojen tulevaan kehitykseen; 
tässä yhteydessä on erityisesti 
korostettava keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä 
kehittämismahdollisuuksien 
tarjoamista jokaiselle alueelliselle 
yksikölle ja sen varmistamista, 
että perustavaa laatua olevat 
sosiaaliset, taloudelliset ja 
kulttuuriset edut ovat kansalaisten 
saatavilla; katsoo kuitenkin, että 
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alueellisen koheesion 
horisontaalisen ulottuvuuden ei 
pidä rajata sitä yleiseksi ja 
abstraktiksi arvokehykseksi; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota 
tarjoamaan politiikan 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
edellyttämät resurssit sekä sen 
soveltamisen edellyttämää 
lainsäädäntöä;

Or. el

Tarkistus 139
Stavros Arnaoutakis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että alueellisen koheesion 
pitäisi kehittyä horisontaalisena 
periaatteena, joka on kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimien taustalla; katsoo, 
että kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun periaatteen 
kehittymisen pitäisi toimia esimerkkinä 
sille, miten alueellinen koheesio 
integroidaan kaikkien asiaa koskevien 
yhteisön politiikkojen tulevaan 
kehitykseen;

22. katsoo, että alueellisen koheesion 
pitäisi kehittyä horisontaalisena 
periaatteena, joka on kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimien taustalla; katsoo, 
että kestävän kehityksen ja
ympäristönsuojelun periaatteen 
kehittymisen pitäisi toimia esimerkkinä 
sille, miten alueellinen koheesio 
integroidaan kaikkien asiaa koskevien 
yhteisön politiikkojen tulevaan 
kehitykseen; kehottaa komissiota 
järjestämään välittömästi toimielinten 
välisen kuulemisen ja tekemään nopeasti 
kaikki tarvittavat aloitteet sekä toimimaan 
tehokkaasti jokaisella alueellisella tasolla 
koordinoitavan alakohtaisen 
interventiopolitiikan muuttamiseksi 
lainsäädäntöaloitteiksi;

Or. el
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Tarkistus 140
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että alueellisen koheesion 
pitäisi kehittyä horisontaalisena 
periaatteena, joka on kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimien taustalla; 
katsoo, että kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun periaatteen 
kehittymisen pitäisi toimia 
esimerkkinä sille, miten alueellinen 
koheesio integroidaan kaikkien asiaa 
koskevien yhteisön politiikkojen 
tulevaan kehitykseen;

22. katsoo, että alueellisen koheesion 
pitäisi kehittyä horisontaalisena 
periaatteena, joka on kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimien taustalla; katsoo, 
että kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun periaatteen 
kehittymisen pitäisi toimia esimerkkinä 
sille, miten alueellinen koheesio 
integroidaan kaikkien asiaa koskevien 
yhteisön politiikkojen tulevaan 
kehitykseen, sillä sen on ilmettävä kaikilla 
koheesioon liittyvillä politiikan aloilla;

Or. hu

Tarkistus 141
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. huomauttaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa huomattavasti alueelliseen 
koheesioon, mutta vaikutukset vaihtelevat 
aluekohtaisesti; luonnonkatastrofit, kuten 
metsäpalot, kuivuudet ja tulvat yleistyvät 
ja pahenevat ja edellyttävät erilaisia 
vastatoimia riippuen siitä, mistä osasta 
Eurooppaa on kyse; katsoo, että EU:n 
koheesiopolitiikalla on suojeltava 
ilmastoa, mutta muistuttaa, että 
koheesiopolitiikan mahdollisuudet tällä 
alalla ovat rajalliset; katsoo, että 
ilmastonmuutoksen torjuntaan on 
keskityttävä myös yhteisön muilla 
politiikanaloilla;
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Or. es

Tarkistus 142
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a kiinnittää huomiota siihen, kuinka
tärkeätä on toteuttaa alueellisen 
koheesion osalta määritetyt tavoitteet 
mahdollisuuksien mukaan nykyisten 
hallinnollisten ja institutionaalisten 
kehysten yhteydessä lisäämättä 
hallinnollista taakkaa ja parantamalla 
näin merkittävästi kustannustehokkuutta
ja tuloskeskeistä lähestymistapaa, koska 
eri politiikan alojen koordinoinnin puute 
hankaloittaa merkittävästi tavoitteiden 
tehokasta toteuttamista ja aiheuttaa näin 
ylimääräisiä kustannuksia;

Or. hu

Tarkistus 143
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että vaikka alueellisen 
kehityksen dynamiikka on monilla EU:n 
alueilla erilaista, ne kaikki tarvitsevat 
kokonaisvaltaiset kehitysstrategiat, jotka 
kattavat useita kehitysalueita, ja että siksi 
on tärkeää yhdistää paremmin erilaisia 
EU:n ja kansallisia rahoituslähteitä sekä 
muita poliittisia toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistus 144
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. muistuttaa, kuinka tärkeää on ottaa 
sukupuolinäkökulma, yhtäläiset 
mahdollisuudet sekä vammaisten ja 
ikääntyneiden erityistarpeet huomioon 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon ja 
arvioinnin kaikissa vaiheissa;

Or. es

Tarkistus 145
Elspeth Attwooll

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää 
laatuilmaisimia, jotta voidaan paremmin 
suunnitella ja toteuttaa kyseisiä 
konkreettisia politiikkoja, ottaen huomioon 
erilaiset alueelliset ominaispiirteet; 
korostaa kuitenkin, että BKT on edelleen 
ainoa valintakriteeri taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista;

23. panee merkille, että alueellisen 
koheesion yhteydessä BKT jää 
todennäköisesti valintakriteeriksi, jonka 
perusteella valitaan alueet, jotka saavat 
rakennerahoitusta osana 
lähentymistavoitetta; jotta voidaan 
kuitenkin paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet, ja jotta rahoitusta voidaan 
kohdentaa näiden alueiden sisällä, pitäisi 
käyttää ylimääräisiä laadullisia 
indikaattoreita; korostaa, että tällaisia 
indikaattoreita on kehitettävä;

Or. en
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Tarkistus 146
Gerardo Galeote

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa olevansa 
huolestunut siitä, että maiden 
lähentymisessä tapahtunut kiistaton 
edistys kätkee usein taakseen alueiden 
välisiä ja sisäisiä jatkuvasti kasvavia 
eroja, ja korostaa siksi, että on pohdittava 
perusteellisesti sitä, kuinka hyvä BKT on 
ainoana valintakriteerinä taloudellisen 
tuen saamiselle rakennerahastoista;

Or. es

Tarkistus 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet ja varmistaen 
luonnonvarojen suojelun; korostaa 
kuitenkin, että BKT on edelleen keskeinen 
kriteeri tukialueluokitusta määritettäessä; 
vaatii toistamiseen tutkimaan, mitä 
lisäkriteerejä alueiden tilanteen 
kuvaamisessa on sovellettava;
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Or. de

Tarkistus 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT valintakriteerinä taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista ei ole 
riittävä, vaan sitä on täydennettävä 
taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia 
tekijöitä koskevin ilmaisimin; kehottaa 
tämän vuoksi komissiota toteuttamaan 
viipymättä tarvittavat tutkimukset ja 
selvittämään mahdollisuutta määrittää 
uusia, luotettavia ilmaisimia sekä tapaa, 
jolla ne sisällytettäisiin järjestelmään 
alueellisten erojen arvioimiseksi;

Or. el

Tarkistus 149
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
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BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista; 

BKT:n pitäisi edelleen olla tärkeä
alueiden valintakriteeri taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista, vaikka 
kriteeriä pitää täydentää; korostaa siksi, 
että on välttämätöntä määritellä uusia 
ilmaisimia, kuten: sosiaaliset tiedot 
(työttömyysaste), ympäristöä koskevat 
tiedot (CO2-päästöt, palveluiden 
saatavuus, suurien kaupunkien ja 
liikennekeskittymien saavutettavuus, 
tietoyhteiskunnan ilmaisimet, 
monikeskuksisuus, asukastiheys, BKT:n 
erot lähialueisiin verrattuna jne.;

Or. pl

Tarkistus 150
Ambroise Guellec

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
näiden täydentävien indikaattoreiden 
täytyy niveltyä yhteen BKT:n kanssa, 
jonka ei pitäisi olla tulevaisuudessa enää 
ainoa valintakriteeri taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista;

Or. fr

Tarkistus 151
Emanuel Jardim Fernandes

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; katsoo, että BKT on ollut 
ainoa valintakriteeri taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista; katsookin, 
että tätä tarkoitusta varten olisi 
määriteltävä lisää laatuilmaisimia;

Or. pt

Tarkistus 152
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa kriteeri, jonka 
perusteella alueet valitaan tavoitteeseen 1 
(lähentyminen);

Or. en

Tarkistus 153
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen keskeisin valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista; 

Or. pl

Tarkistus 154
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia 
ja kriteerejä, jotta voidaan paremmin 
suunnitella ja toteuttaa kyseisiä 
konkreettisia politiikkoja, ottaen huomioon 
erilaiset alueelliset ominaispiirteet; 
korostaa kuitenkin, että BKT on edelleen 
ainoa valintakriteeri taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista; näissä 
kriteereissä on otettava huomioon, ettei 
kunkin valtion BKT kokonaisuudessaan 
jakaudu tasapuolisesti sen kansalaisten 
kesken; tämän vuoksi jokaisen valtion tai 
alueen todellisen BKT:n laskemiseksi 
asukasta kohden on otettava lukuun 
kansalaisten palkkojen ostovoima 
OVP:na (ostovoimapariteettiyksiköinä), 
yhteisön tilastokeskuksen jo keräämänä 
tietona; alueiden välinen vertailu on aina 
toteutettava OVP:n perusteella, joka 
kuvaa taloudellista todellisuutta 
kansalaisen kannalta; huomauttaa, että 
OVP:iin viitataan komission viidennessä 
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taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta käsittelevässä 
kertomuksessa;

Or. el

Tarkistus 155
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; muistuttaa tältä osin, että 
NUTS III -tason tai matalamman tason 
kvantitatiivisen tietokannan avulla olisi 
mahdollista keskittyä paremmin tarpeisiin 
ja kehittää mahdollisuuksia alueiden 
sisällä ja kaupunginosissa kaupunkien 
sisäisten erojen huomioon ottamiseksi; 
korostaa kuitenkin, että BKT on edelleen 
ainoa valintakriteeri taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista;

Or. fr

Tarkistus 156
Stavros Arnaoutakis

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen 
koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, 
jotta voidaan paremmin suunnitella ja 
toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, 
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ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT on edelleen ainoa valintakriteeri 
taloudellisen tuen saamiselle 
rakennerahastoista;

ottaen huomioon erilaiset alueelliset 
ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että 
BKT valintakriteerinä taloudellisen tuen 
saamiselle rakennerahastoista ei ole 
riittävä, vaan sitä on täydennettävä 
taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia 
tekijöitä koskevin ilmaisimin; kehottaa 
tämän vuoksi komissiota toteuttamaan 
viipymättä tarvittavat tutkimukset ja 
selvittämään mahdollisuutta määrittää 
uusia, luotettavia ilmaisimia sekä tapaa, 
jolla ne sisällytettäisiin järjestelmään 
alueellisten erojen arvioimiseksi;

Or. el

Tarkistus 157
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että alueellisten erojen 
huomioon ottamiseksi julkisessa 
politiikassa käyttöön on otettava 
asianmukaiset välineet, esimerkiksi tiedot 
asukasta kohden käytettävissä olevista 
tuloista siirtojen ottamiseksi huomioon 
(mitä henkeä kohden lasketussa BKT:ssa 
ei tehdä), verotusvaltuuksista ja eri 
palvelujen (liikenne, energiahuolto, 
terveydenhuolto, koulutus) 
saavutettavuudesta, tai on jopa luotava 
inhimillistä kehitystä kuvaavia 
yhdistelmäindikaattoreita;

Or. es
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Tarkistus 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota tutkimaan, 
missä määrin NUTS III -tason 
tukialueluokituksen määrittelyllä voidaan 
vastedes tasoittaa NUTS II -alueiden 
sisäisiä kehityseroja;

Or. de

Tarkistus 159
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a pitää tärkeänä samojen, elämän 
laadun tasoa mittaavien ilmaisimien 
soveltamista, koska koheesiopolitiikan 
tavoitteena on Euroopan unionin 
kansalaisten elämän laadun yhtäläinen 
taso kaikkialla unionin alueella;

Or. hu

Tarkistus 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. huomauttaa, että alueilla, jotka 
voidaan valita alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteeseen, voidaan käyttää 
jo muita indikaattoreita kuin BKT:tä, ja 
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korostaa, että niihin pitäisi sisältyä 
alueiden nimeäminen vuoristoalueiksi, 
saaristoalueiksi, syrjäisiksi alueksi tai 
harvaan asutuiksi alueiksi;

Or. en

Tarkistus 161
Elspeth Attwooll

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. katsoo, että NUTS-tasoja, joilla 
tukikelpoisuutta arvioidaan, voi olla syytä 
tarkastella uudelleen, jotta rahoitus 
voidaan kohdentaa paremmin;

Or. en

Tarkistus 162
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että alakohtaisten yhteisön 
politiikkojen alueellisen vaikutuksen 
koordinoimiseksi paremmin nämä 
vaikutukset on ymmärrettävä ja mitattava 
paremmin; kehottaa komissiota tästä syystä 
jatkamaan näiden politiikkojen alueellisten 
vaikutusten arviointia; odottaa, että 
komissio esittää myös konkreettisia tapoja 
luoda synergiaa näiden alueellisten ja 
alakohtaisten politiikkojen välille;

24. katsoo, että alakohtaisten yhteisön 
politiikkojen alueellisen vaikutuksen 
koordinoimiseksi paremmin nämä 
vaikutukset on ymmärrettävä ja mitattava 
paremmin; kehottaa komissiota tästä syystä 
jatkamaan näiden politiikkojen alueellisten 
vaikutusten arviointia; odottaa, että 
komissio esittää myös konkreettisia tapoja 
luoda synergiaa näiden alueellisten ja 
alakohtaisten politiikkojen välille; 
korostaa, että EU:n politiikat, erityisesti 
koheesiopolitiikka, ovat käynnistäneet 
hallinnon muutosprosessin: hallinto on 
kehittynyt keskitetystä ja eri luokkiin (niin 
maantieteellisiin kuin alakohtaisiinkin 
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luokkiin) jaetusta järjestelmästä kohti 
monitasoista, yhä yhtenäisempää 
järjestelmää; muistuttaa tältä osin, että 
yhteisön aloitteet, kuten 
kaupunkialueiden URBAN I ja II sekä 
maaseutualueiden LEADER, ovat 
osoittaneet, että niissä käytetyt 
menetelmät, joille on ominaista muun 
muassa monialainen, alueellinen, 
alhaalta ylöspäin -suuntainen, 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, 
tuottavat tulosta; 

Or. fr

Tarkistus 163
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa kaikkia eurooppalaisia 
toimijoita, julkisyhteisöjä, valtioita ja 
kansalaisia virallistamaan aluehallinnon, 
joka ulottuu perinteisiä hallinnollisia ja 
oikeudellisia kehyksiä pidemmälle, ja 
pyrkii
– saamaan aikaan yhteistyötä sellaisten 
sidosryhmien välillä, jotka pyrkivät 
vastamaan samaan 
kansalaisten/käyttäjien tarpeeseen, tätä 
tarvetta vastaavalla alueella ja 
– toimimaan johdonmukaisella ja 
tehokkaalla tavalla käyttäen tunnustettuja 
menetelmiä, kuten projektinhallintaa, ja 
lukuisia olemassa olevia yhteistyön 
oikeudellisia perustoja;

Or. fr
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Tarkistus 164
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pyytää asettamaan etusijalle 
politiikan, jolla edistetään alueiden aitoa 
monikeskuksista kehitystä, jotta 
pääkaupunkeihin kohdistuvaa painetta 
voitaisiin helpottaa ja toissijaisten 
keskusten syntymistä edistää; katsoo tältä 
osin, ettei myöskään maaseutualueiden 
tukemista sekä näillä alueilla sijaitsevien 
pienten ja keskisuurten kaupunkien 
tärkeää tehtävää pidä unohtaa;

Or. es

Tarkistus 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
alueellisten tekijöiden käyttöönottoa 
ympäristövaikutusten strategisessa 
arvioinnissa, jotta ohjelmien, 
suunnitelmien ja hankkeiden alueelliset 
vaikutukset voidaan ottaa asianmukaisesti 
huomioon;

Or. de

Tarkistus 166
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. toistaa komissiolle esittämänsä 
pyynnön siitä, että komissio tekisi 
erityisen tutkimuksen alueiden pk-
yrityksiin kohdennettujen 
rakennerahastojen ja EU:n politiikkojen 
vaikutuksesta ja tehokkuudesta sekä 
näiden pk-yritysten kohtaamista hallinto-
ja rahoitusongelmista;

Or. fr

Tarkistus 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 
että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin 
strategiassa pitäisi käsitellä myös sitä, 
miten yhteisön politiikat mukautetaan 
näiden alueiden erityistarpeisiin ja 
-valtteihin;

25. korostaa, että yhteisen luonnonalueen 
jakavien alueiden, kuten rannikko-, 
joenvarsi- ja vuoristoalueiden, yhteistyö
on tavoitteellinen ja lupaava alueellisen 
koheesion strategia, jota on kehitettävä 
edelleen ja tuettava, koska se antaa 
kullekin alueelle välttämättömät 
taloudelliset ja ekologiset virikkeet; 

Or. de

Tarkistus 168
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 
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että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin strategiassa 
pitäisi käsitellä myös sitä, miten yhteisön 
politiikat mukautetaan näiden alueiden 
erityistarpeisiin ja -valtteihin;

että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin strategiassa 
pitäisi korostaa koheesiopolitiikan 
alueellista ulottuvuutta ja käsitellä sitä, 
miten yhteisön politiikat mukautetaan 
näiden alueiden erityistarpeisiin ja -
valtteihin;

Or. pl

Tarkistus 169
Stavros Arnaoutakis

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 
että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin strategiassa 
pitäisi käsitellä myös sitä, miten yhteisön 
politiikat mukautetaan näiden alueiden 
erityistarpeisiin ja -valtteihin; 

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 
että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin strategiassa 
pitäisi käsitellä myös sitä, miten yhteisön 
politiikat mukautetaan näiden alueiden 
erityistarpeisiin ja -valtteihin; korostaa, 
että tällaisen strategian soveltaminen on 
olennainen edellytys näiden alueiden 
taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle 
alueellisen koheesion yhteydessä;

Or. el

Tarkistus 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 
että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin strategiassa 
pitäisi käsitellä myös sitä, miten yhteisön 
politiikat mukautetaan näiden alueiden 
erityistarpeisiin ja -valtteihin; 

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, 
että kehitetään kattava Euroopan unionin 
strategia alueille, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat 
paremmin kohdata ongelmia ja haasteita; 
katsoo, että Euroopan unionin strategiassa 
pitäisi käsitellä myös sitä, miten yhteisön 
politiikat mukautetaan näiden alueiden 
erityistarpeisiin ja -valtteihin; korostaa, 
että tällaisen strategian soveltaminen on 
olennainen edellytys näiden alueiden 
kehitykselle alueellisen koheesion 
yhteydessä;

Or. el

Tarkistus 171
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että alueiden välillä on 
edelleen eroja, jotka liittyvät siihen, 
kuinka helppoa niille on päästä, sekä 
keskustan ja syrjäseutujen välisiin 
yhteyksiin ja jotka johtuvat 
maantieteellisistä ja rakenteellisista 
haitoista, siitä, ettei 
liikenneinfrastruktuuriin ole investoitu 
riittävästi ja ettei mahdollisia 
liikenneyhteyksiä ole monipuolistettu, 
sekä julkisten palvelujen, kuten koulutus-
ja terveydenhuoltopalvelujen 
riittämättömyydestä; panee erityisesti 
merkille, että vuoristo- ja saaristoalueille, 
syrjäisille ja hyvin syrjäisille alueille, 
syrjäisiin rajakaupunkeihin, harvaan 
asutuille alueille sekä väestökadosta 
kärsiville alueille on huomattavan 
vaikeaa päästä; kehottaa yhteisön 
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toimielimiä, jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toteuttamaan 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
pienennetään helppopääsyisten alueiden 
sekä rakenteellisista haitoista kärsivien 
alueiden välisiä eroja sekä kehitetään 
alueiden mahdollisuuksia, lisätään niiden 
houkuttelevuutta ja tuetaan niiden 
kestävää kehitystä;

Or. es

Tarkistus 172
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25a. ottaa huomioon Euroopan 
aluekehitysrahastosta osarahoitusta 
vuosina 2007–2013 saavista 
toimintaohjelmista tehdyn analyysin 
tulokset ja kehottaa niiden valossa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
rakennerahastojen hallinnasta vastaavia 
viranomaisia kehittämään hyvää 
kaupunkihallintoa erityisesti käyttämällä 
teknistä apua kestävän 
kaupunkikehityksen edistämiseksi tai 
siirtämällä tehtäviä eteenpäin paikallis-
tai kaupunkiyhteisöille; 

Or. fr

Tarkistus 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että alueellisen yhteistyön 
ohella Natura 2000:n täytäntöönpano 
sekä luonnonalueiden verkotus ovat 
merkittäviä Euroopan unionin toimia, 
jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden 
aluesuunnitteluun; kehottaa 
jäsenvaltioita juurruttamaan 
aluesuunnitteluunsa ennen kaikkea 
monikeskuksista kehitystä sekä 
kaupunkien ja maaseutualueiden 
kumppanuuksia koskevat EU:n 
periaatteet;

Or. de

Tarkistus 174
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a kiinnittää huomiota siihen, että 
tehokas toteutus, jossa ei pidä pyrkiä 
yhteen kaikkia alueita koskevaan 
yhteiseen suunnitelmaan, edellyttää 
monitasoista strategiaa, ja että Euroopan 
unionin on ainoastaan näytettävä tietä 
kohti erityispiirteet huomioon ottavien 
alueellisten strategioiden kehittämistä;

Or. hu

Tarkistus 175
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että kaupunki- ja 
maaseutualueiden kehityksen tukeminen 
edellyttää yhteensovitettuja ja kattavia 
EU:n strategioita, joiden avulla nämä 
alueet voivat puuttua yhdessä 
kohtaamiinsa ongelmiin ja haasteisiin; 

Or. en

Tarkistus 176
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b korostaa, että alueellisen koheesion 
käsite on jaettava paikallisella tasolla 
muotoiltaviin erityistavoitteisiin;

Or. hu

Tarkistus 177
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. korostaa väestökadon olevan 
monilla EU:n alueilla vakava ongelma, 
joka johtaa väestön ikääntymiseen, 
inhimillisen pääoman menettämiseen, 
pääomapakoon, palvelujen kustannusten 
kasvuun jne.;

Or. es
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Tarkistus 178
Gábor Harangozó

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että osana alueellisen 
koheesion lisäämistä on puututtava 
alueiden sisäisiin eroihin, jotka kasvavat 
monissa osissa unionia, ja laadittava 
strategia heikoimmassa asemassa oleville 
ja köyhimmille alueille, jotka ovat 
alueellisesti ja sosiaalisesti syrjäytyneitä;

Or. en

Tarkistus 179
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. huomauttaa, että jäsenvaltioiden on 
saatava jatkossakin päättää vapaasti 
alueellisten koheesiopolitiikkojensa 
sisällöstä; katsoo siksi, että EU:n 
aluepoliittista yhteistyötä voitaisiin 
kehittää edelleen käyttämällä muun 
muassa avointa koordinointia;

Or. en

Tarkistus 180
Pedro Guerreiro

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa niiden alueiden tilannetta, 
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jotka olivat 15 jäsenvaltion EU:ssa 
köyhimpiä alueita mutta jotka nyt 
27 jäsenvaltion EU:ssa on poistettu 
köyhimpien joukosta vain ja ainoastaan 
tilastollisten syiden vuoksi; suosittelee, 
että näiden alueiden erityiseen 
tilanteeseen kiinnitetään huomiota, sillä 
nykyisestä rahoituskehyksestä näille 
alueille myönnetään vähemmän tukea; 
katsoo, että rahoituskehystä on 
tarkistettava, jotta tilastokaunistelusta 
kärsineet alueet saavat samantasoista 
tukea kuin ne saisivat, jos edelleen 
sovellettaisiin 15 jäsenvaltion EU:n 
mukaisia tukikelpoisuuskriteereitä;

Or. pt

Tarkistus 181
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. pyytää, että alueellisen 
toimintasuunnitelman (Territorial 
Agenda) ja Leipzigin peruskirjan 
tavoitteet johtaisivat konkreettisen
toimintaohjelman hyväksymiseen, jotta 
alueellinen ulottuvuus otettaisiin 
paremmin osaksi kaikkea julkista, 
yhteisön, kansallista, alueellista ja 
paikallista politiikkaa;

Or. es

Tarkistus 182
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. toistaa jäsenvaltioille esittämänsä 
pyynnön siitä, että ne järjestäisivät 
neuvostossa erityisiä koheesiopolitiikasta 
vastaavien ministereiden kokouksia;

Or. fr

Tarkistus 183
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. pyytää komissiota puuttumaan 
kaupunkien hallitsemattomaan kasvuun, 
sillä se on vakava ongelma, joka voi 
aiheuttaa rajallisella alueella 
väestörakenteellista, taloudellista, 
sosiaalista sekä liikenteeseen ja 
ympäristöön liittyvää epätasapainoa ja 
johtaa esikaupunkien syntymiseen sekä 
väestöpakoon kaupungeista etäällä 
olevilla maaseutualueilla; 

Or. es

Tarkistus 184
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. panee mielenkiinnolla merkille, että 
viidennessä väliraportissa mainitaan 
ensimmäistä kertaa erikseen siirtymäalueet, 
jotka sijaitsevat lähentymisalueiden ja 
kilpailukyky- ja työllisyysalueiden välissä; 

28. panee mielenkiinnolla merkille, että 
viidennessä väliraportissa mainitaan 
ensimmäistä kertaa erikseen siirtymäalueet, 
jotka sijaitsevat lähentymisalueiden ja 
kilpailukyky- ja työllisyysalueiden välissä; 
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tunnustaa tarpeen käsitellä erikseen näitä 
alueita, jotka ovat nyt hajallaan phasing in 
tai phasing out -alueina kahden tavoitteen 
välillä; kehottaa komissiota luomaan 
alueellisen koheesion yhteydessä 
kattavamman järjestelmän asteittaisen 
siirtymäavun antamiseksi alueille, jotka 
ylittävät pian 75 prosentin BKT:n rajan, 
jotta niille annetaan selvempi status ja 
enemmän turvaa kehitykseensä;

tunnustaa tarpeen käsitellä erikseen näitä 
alueita, jotka ovat nyt hajallaan phasing in 
tai phasing out -alueina kahden tavoitteen 
välillä; kehottaa komissiota luomaan 
alueellisen koheesion yhteydessä 
kattavamman järjestelmän asteittaisen 
siirtymäavun antamiseksi alueille, jotka 
ylittävät pian 75 prosentin BKT:n rajan, 
jotta niille annetaan selvempi status ja 
enemmän turvaa kehitykseensä; katsoo, 
että alueiden pääkaupunkien ja muiden 
alueiden syvenevien erojen johdosta on 
aiheellista harkita avun myöntämistä 
siirtymäalueille ja kohdentamista niille 
NUTS 3 -alueille, joiden BKT on alle 75 
prosenttia Euroopan unionin 
keskiarvosta; 

Or. pl

Tarkistus 185
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa siirtymävaiheen 
rahoitusmekanismien olevan tärkeitä 
ns. asteittain mukaan otettaville alueille 
(phasing in -alueet) ja asteittain pois 
jääville alueille (phasing out -alueet) sekä 
valtioille, jotka jäävät pois 
koheesiorahaston piiristä, aikaan saadun 
lähentymisen lujittamiseksi;

Or. es

Tarkistus 186
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

katsoo, että yhtenäisellä lähestymistavalla 
on suuremmat onnistumismahdollisuudet, 
jos alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
sekä alan toimijat, jotka voivat tarjota 
yleiskuvan ja ymmärtämystä kunkin 
alueen tarpeista ja ominaispiirteistä, ovat
mukana alusta asti kunkin alueen 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa;

29. katsoo, että yhtenäisen 
lähestymistavan hyväksyminen riippuu 
alue- ja paikallisviranomaisista sekä siitä, 
ovatko sidosryhmät mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa, minkä 
pitäisi turvata toimien yhtenäisyys kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 187
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa;

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, erityisesti talouselämän 
osapuolet ja työmarkkinaosapuolet, jotka 
voivat tarjota yleiskuvan ja ymmärtämystä 
kunkin alueen tarpeista ja ominaispiirteistä, 
ovat mukana alusta asti kunkin alueen 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään alueilla 
viranomaisten ja asiaankuuluvien 
osapuolten välisten komiteoiden ja 
työryhmien perustamista ja toimintaa, 
jotta tulevaisuutta varten voidaan kehittää 
yhteistyötapoja ja jotta kyseisten alueiden 
tulevista kehitysstrategioista voidaan 
sopia;

Or. fr
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Tarkistus 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa;

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa; kehottaa 
tältä osin komissiota laatimaan 
suuntaviivat, jotka auttavat jäsenvaltioita 
ja paikallisviranomaisia noudattamaan 
konkreettisesti kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa hyödyntääkseen 
parhaalla mahdollisella tavalla 
alueellisten ja alakohtaisten politiikkojen 
välistä synergiaa ja täydentävyyttä;

Or. en

Tarkistus 189
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa;

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa; 
kehottaakin komissiota laatimaan 
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hallinnoinnin ja kumppanuuden säännöt 
rahoituksen myöntämisen 
ennakkoedellytyksinä sekä kehittämään 
näiden sääntöjen toteutusmekanismeja 
ottaen huomioon myös toteutamisesta 
aiheutuvat kustannukset; 

Or. pl

Tarkistus 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä alan 
toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa;

29. katsoo, että yhtenäisellä 
lähestymistavalla on suuremmat 
onnistumismahdollisuudet, jos alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset, 
rakennerahastoja ja koheesiorahastoja 
koskevan yleisen asetuksen 11 artiklassa 
tarkoitetut kumppanit sekä alan toimijat, 
jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja 
ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti 
kunkin alueen kehitysstrategioiden ja 
toimintaohjelmien suunnittelussa,
toteutuksessa, seurannassa, arvioinnissa 
ja hankkeiden valinnassa; vaatii, että 
yhdennetyn lähestymistavan on oltava 
sitova edellytys tuen saamiselle;

Or. de

Tarkistus 191
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a korostaa, että jäsenvaltioiden tasolla 
tai paikallisella tasolla toteutettujen 
hankkeiden tehokkuutta on mitattava 
myös sen osalta, missä määrin kyseiset 
hankkeet ovat osaltaan parantaneet 
koheesiota ja näin myös elämän laatua;

Or. hu

Tarkistus 192
Grażyna Staniszewska

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tunnustaa, että alueellisessa 
koheesiossa tuodaan esiin tiettyjä uusia 
ideoita siitä, miten koheesiopolitiikan 
hallinnointia voidaan parantaa; on samaa 
mieltä siitä, että eri ongelmiin tarvitaan 
erilaiset alueelliset tasot ja että siksi 
todellisten kumppanuuksien luominen 
kaikkien alue- ja paikalliskehityksessä eri 
tasoilla mukana olevien osapuolten välille 
on ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta 
tällainen monitasoinen aluehallinnointi 
voitaisiin kehittää; katsoo, että 
alueellisessa koheesiossa pitäisi yksilöidä 
asianmukainen aluetaso kunkin politiikan 
tai toimen toteuttamiselle;

30. tunnustaa, että alueellisen koheesion 
pitäisi parantaa koheesiopolitiikan 
hallinnointia; on samaa mieltä siitä, että 
eri ongelmiin tarvitaan erilaiset alueelliset 
tasot ja että siksi todellisten 
kumppanuuksien luominen kaikkien alue-
ja paikalliskehityksessä eri tasoilla mukana 
olevien osapuolten välille on 
ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta 
tällainen monitasoinen aluehallinnointi 
voitaisiin kehittää;

Or. pl
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Tarkistus 193
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tunnustaa, että alueellisessa 
koheesiossa tuodaan esiin tiettyjä uusia 
ideoita siitä, miten koheesiopolitiikan 
hallinnointia voidaan parantaa; on samaa 
mieltä siitä, että eri ongelmiin tarvitaan 
erilaiset alueelliset tasot ja että siksi 
todellisten kumppanuuksien luominen 
kaikkien alue- ja paikalliskehityksessä eri 
tasoilla mukana olevien osapuolten välille 
on ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta 
tällainen monitasoinen aluehallinnointi 
voitaisiin kehittää; katsoo, että alueellisessa 
koheesiossa pitäisi yksilöidä 
asianmukainen aluetaso kunkin politiikan 
tai toimen toteuttamiselle;

30. tunnustaa, että alueellisessa 
koheesiossa tuodaan esiin tiettyjä uusia 
ideoita siitä, miten koheesiopolitiikan 
hallinnointia voidaan parantaa; on samaa 
mieltä siitä, että eri ongelmiin tarvitaan 
erilaiset alueelliset tasot ja että siksi 
todellisten kumppanuuksien luominen 
kaikkien alue- ja paikalliskehityksessä niin 
EU:n tasolla kuin kansallisella, 
alueellisella ja paikallisellakin tasolla 
mukana olevien osapuolten välille on 
ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta 
tällainen monitasoinen aluehallinnointi 
voitaisiin kehittää; katsoo, että alueellisessa 
koheesiossa pitäisi yksilöidä 
asianmukainen aluetaso kunkin politiikan 
tai toimen toteuttamiselle;

Or. fr

Tarkistus 194
Elspeth Attwooll

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tunnustaa, että alueellisessa 
koheesiossa tuodaan esiin tiettyjä uusia 
ideoita siitä, miten koheesiopolitiikan 
hallinnointia voidaan parantaa; on samaa 
mieltä siitä, että eri ongelmiin tarvitaan 
erilaiset alueelliset tasot ja että siksi 
todellisten kumppanuuksien luominen 
kaikkien alue- ja paikalliskehityksessä eri 

30. tunnustaa, että alueellisessa 
koheesiossa tuodaan esiin tiettyjä uusia 
ideoita siitä, miten koheesiopolitiikan 
hallinnointia voidaan parantaa; on samaa 
mieltä siitä, että eri ongelmiin tarvitaan 
erilaiset alueelliset tasot ja että siksi 
todellisten kumppanuuksien luominen 
kaikkien alue- ja paikalliskehityksessä eri 
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tasoilla mukana olevien osapuolten välille 
on ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta 
tällainen monitasoinen aluehallinnointi 
voitaisiin kehittää; katsoo, että alueellisessa 
koheesiossa pitäisi yksilöidä 
asianmukainen aluetaso kunkin politiikan 
tai toimen toteuttamiselle; 

tasoilla mukana olevien osapuolten välille 
on ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta 
tällainen monitasoinen aluehallinnointi 
voitaisiin kehittää; katsoo, että alueellisessa 
koheesiossa pitäisi yksilöidä 
asianmukainen aluetaso kunkin politiikan 
tai toimen toteuttamiselle tavalla, joka on 
mahdollisimman lähellä kansalaisia;

Or. en

Tarkistus 195
Emmanouil Angelakas

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. koska alueellisen koheesion 
merkitys on kasvanut paitsi 
aluepolitiikassa myös muissa 
alakohtaisissa yhteisön politiikoissa, 
suosittelee, että epämuodolliset rakenteet, 
jotka ovat hallinneet pitkään alueellista 
koheesiota ja aluesuunnittelua 
neuvostossa, korvattaisiin muodollisilla 
ministeritapaamisilla, joihin 
osallistuisivat aluepolitiikasta vastaavat 
EU:n jäsenvaltioiden ministerit; katsoo, 
että tällainen institutionaalinen muutos 
neuvostossa takaisi tämän politiikan 
nopean kehityksen;

Or. en

Tarkistus 196
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. muistuttaa, että rakennepolitiikan 
täytäntöönpanon viiveet johtuvat muun 
muassa liian jäykistä menettelyistä, ja 
katsoo, että näitä menettelyjä on siis 
yksinkertaistettava ja että Euroopan 
unionin, jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten vastuualueet ja 
toimivaltuudet on erotettava selvästi 
toisistaan;

Or. es

Tarkistus 197
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a suosittaa kumppanuuksien 
toteuttamisen tukemiseksi, että Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden aluepolitiikasta ja 
koheesiosta vastaavat ministerit tapaavat 
säännöllisesti tätä asiaa koskevien tietojen 
vaihdon varmistamiseksi;

Or. hu

Tarkistus 198
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b koska alueellisen koheesion 
tavoitteena on varmistaa alueiden 
yhtäläiset mahdollisuudet eri 
olosuhteissa, jotta vältetään niiden 
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moninaisuuden ja erityispiirteiden 
heikentyminen yhdenmukaisen 
kehityksen kautta, koheesio on saatava 
aikaan siten, että – vihreän kirjan 
sanamuodon mukaisesti – vahvistamme 
moninaisuutta emmekä pyri poistamaan 
sitä;

Or. hu

Tarkistus 199
Emmanouil Angelakas

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. vaatii myös, että jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä harkitsemaan, kuinka ne 
voivat vahvistaa ja toteuttaa alueellisen 
koheesion käsitettä paremmin 
kansallisissa ohjelmissaan ja 
politiikoissaan;

Or. en

Tarkistus 200
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
30 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 c koska Euroopan unionin 
politiikanaloista juuri 
maatalouspolitiikassa, 
aluekehityspolitiikassa ja maaseudun 
kehittämispolitiikassa korostetaan eniten 
alueellista ulottuvuutta, niiden 
yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeää 
tehokkuuden lisäämiseksi;
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Or. hu
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