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Tarkistus 1
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikka 
on edelleen Euroopan 
yhdentymisprosessin peruspilari ja että se 
toimii aktiivisessa tehtävässä 
kehityserojen ja kehitysvajeiden 
pienentämisessä;

Or. es

Tarkistus 2
Bart Staes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on 
vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista 
lisäarvoa edistämällä tehokkaasti 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin 
strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; vastustaa siksi 
pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa 
pitkäaikaisen kantansa, että 
koheesiopolitiikan pitäisi koskea koko 
EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla 
olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä vähemmän kehittyneille 
alueille;

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on 
vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista 
lisäarvoa edistämällä tehokkaasti 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin 
strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; vastustaa siksi 
pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa 
pitkäaikaisen kantansa, että 
koheesiopolitiikan pitäisi koskea koko 
EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla 
olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä vähemmän kehittyneille 
alueille; kehottaa komissiota arvioimaan, 
missä määrin rakennerahasto-ohjelmat 
voivat auttaa saavuttamaan yhteisön 
lainsäädännön tietyt tavoitteet, kuten 
yhteisön ilmastonmuutos- ja 
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energialainsäädännössä ja biologista 
monimuotoisuutta koskevassa 
toimintasuunnitelmassa vahvistetut 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 3
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on 
vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista 
lisäarvoa edistämällä tehokkaasti 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin 
strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; vastustaa siksi 
pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa 
pitkäaikaisen kantansa, että 
koheesiopolitiikan pitäisi koskea koko 
EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla 
olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä vähemmän kehittyneille 
alueille;

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on 
vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista 
lisäarvoa edistämällä tehokkaasti 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin 
strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden sekä kestävää kehitystä
koskevien Göteborgin tavoitteiden 
saavuttamiseen; vastustaa siksi 
pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa 
pitkäaikaisen kantansa, että 
koheesiopolitiikan pitäisi koskea koko 
EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla 
olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä vähemmän kehittyneille 
alueille;

Or. fr

Tarkistus 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on 
vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista 
lisäarvoa edistämällä tehokkaasti 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin 
strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; vastustaa siksi 
pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa 
pitkäaikaisen kantansa, että 
koheesiopolitiikan pitäisi koskea koko 
EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla 
olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä vähemmän kehittyneille
alueille;

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on 
vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista 
lisäarvoa edistämällä tehokkaasti 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin 
strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; vastustaa siksi 
pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa 
pitkäaikaisen kantansa, että 
koheesiopolitiikan pitäisi koskea koko 
EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla 
olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä köyhimmille alueille;

Or. pl

Tarkistus 5
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että koheesiopolitiikkaa on 
tehostettava entisestään ja että sen 
lisäarvoa on korostettava entistä 
voimakkaammin; kehottaa siksi 
myöntämään koheesiopolitiikalle yhteisön 
tasolla riittävästi määrärahoja;

Or. fr

Tarkistus 6
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että huolimatta Euroopan 
unionin lähentymisessä tapahtuneesta 
kehityksestä, absoluuttiset epäsuhdat ovat 
edelleen suuria, samoin kuin eri 
jäsenvaltioiden vaurauden erot, jotka ovat 
joissakin tapauksissa säilyneet useiden 
vuosien ajan;

Or. pt

Tarkistus 7
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että rakennepolitiikan 
tärkeimpänä ja ensisijaisena tavoitteena
tulisi olla eri alueiden välisten 
kehityserojen pienentäminen, 
tosiasiallisen lähentymisen edistäminen 
sekä työllisyyden kasvun tukeminen, ja 
sen tulisi olla väline, jolla jaetaan ja 
korvataan yhtenäismarkkinoiden, talous-
ja rahaliiton sekä kansainvälisen kaupan 
vapauttamisen aiheuttamat 
lisäkustannukset Euroopan unionin 
vähemmän kehittyneille jäsenvaltioille ja 
alueille;

Or. pt

Tarkistus 8
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ilmaisee huolensa siitä, että joillakin 
alueilla yhteisön rahoituskeinot eivät ole 
olleet riittäviä korvaamaan 
yhtenäismarkkinoiden, talous- ja 
rahaliiton sekä kansainvälisen kaupan 
vapauttamisen kielteisiä vaikutuksia; 
pyytää siksi komissiota suorittamaan 
syventävän arvioinnin vakaus- ja 
kasvusopimuksen, euron käyttöönoton 
sekä sisäisten ja kansainvälisten 
markkinoiden vapautumisen 
vaikutuksista koheesiopolitiikkaan ja 
lähentymiseen Euroopan unionissa;

Or. pt

Tarkistus 9
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää välttämättömänä, että riittävä 
rahoitus turvataan vielä vuoden 2013 
jälkeenkin, jotta koheesiopolitiikalla ei 
ainoastaan jatketa menestyksekkäästi 
perinteisiä tehtäviä, vaan käsitellään 
lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia 
maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen 
muutosta, energiatehokkuutta ja 
kaupungistumista, kuten taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
komission neljännessä kertomuksessa 
(KOM(2007)0273) todetaan; katsoo siksi, 
että 0,35 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta ei riitä toimien 
rahoittamiseen;

2. pitää välttämättömänä, että riittävä 
rahoitus turvataan vielä vuoden 2013 
jälkeenkin, jotta koheesiopolitiikalla ei 
ainoastaan jatketa menestyksekkäästi 
perinteisiä tehtäviä, vaan käsitellään 
lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia 
maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen 
muutosta, väestökatoa, sopeutumista 
globalisaatioonmaaseutualueiden 
elvyttämistä, energiatehokkuutta ja 
kaupungistumista, kuten taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
komission neljännessä kertomuksessa 
(KOM(2007)0273) todetaan; katsoo siksi, 
että 0,35 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta ei riitä toimien 
rahoittamiseen;
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Or. es

Tarkistus 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää välttämättömänä, että riittävä 
rahoitus turvataan vielä vuoden 2013 
jälkeenkin, jotta koheesiopolitiikalla ei 
ainoastaan jatketa menestyksekkäästi 
perinteisiä tehtäviä, vaan käsitellään 
lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia 
maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen 
muutosta, energiatehokkuutta ja 
kaupungistumista, kuten taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
komission neljännessä kertomuksessa 
(KOM(2007)0273) todetaan; katsoo siksi, 
että 0,35 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta ei riitä toimien 
rahoittamiseen;

2. pitää välttämättömänä, että riittävä 
rahoitus turvataan uudessa 
rahoituskehyksessä vuoden 2013 
jälkeenkin, jotta koheesiopolitiikalla ei 
ainoastaan jatketa menestyksekkäästi 
perinteisiä tehtäviä, vaan käsitellään 
lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia 
maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen 
muutosta, energiatehokkuutta ja 
kaupungistumista, kuten taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
komission neljännessä kertomuksessa 
(KOM(2007)0273) todetaan; katsoo siksi, 
että vähäiset 0,35 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta on täysin 
riittämätön summa toimien 
rahoittamiseen;

Or. pl

Tarkistus 11
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää välttämättömänä, että riittävä 
rahoitus turvataan vielä vuoden 2013 
jälkeenkin, jotta koheesiopolitiikalla ei 
ainoastaan jatketa menestyksekkäästi 
perinteisiä tehtäviä, vaan käsitellään 
lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia 

2. pitää välttämättömänä, että riittävä 
rahoitus turvataan vielä vuoden 2013 
jälkeenkin, jotta koheesiopolitiikalla ei 
ainoastaan jatketa menestyksekkäästi 
perinteisiä tehtäviä, vaan käsitellään 
lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia 
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maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen 
muutosta, energiatehokkuutta ja 
kaupungistumista, kuten taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
komission neljännessä kertomuksessa 
(KOM(2007)0273) todetaan; katsoo siksi, 
että 0,35 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta ei riitä toimien 
rahoittamiseen;

maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen 
muutosta, energiatehokkuutta ja 
kaupungistumista, kuten taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
komission neljännessä kertomuksessa 
(KOM(2007)0273) todetaan;

Or. cs

Tarkistus 12
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa siirtymävaiheen 
rahoitusmekanismien säilyttämisen 
olevan tärkeää 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 13
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että yhteisön nykyinen 
koheesiopolitiikan rahoitus on 
riittämätöntä, jotta voitaisiin vastata
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Euroopan unionin tosiasiallisen 
lähentymisen, alueellisten erojen, korkean 
työttömyyden, tulojen epätasa-arvoisen 
jakautumisen ja köyhyyden synnyttämiin 
tarpeisiin, ja korostaa siksi yhteisön 
talousarvion kasvattamisen tarpeellisuutta 
ja kehottaa pitämään Euroopan unionin 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
lisäämistä keskeisenä ja ensisijaisena 
tavoitteena;

Or. pt

Tarkistus 14
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon 
tähtäävään politiikkaan tarvitaan riittävät 
määrärahat, joiden avulla on mahdollista 
pienentää alueiden välillä edelleen olevia 
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; 

Or. es
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Tarkistus 15
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että vahvan ja kunnolla 
rahoitetun eurooppalaisen aluepolitiikan 
olemassaolo on välttämätön ehto sille, että 
voidaan vastata perättäisten 
laajentumisten haasteisiin ja saada 
aikaan sosiaalinen, taloudellinen ja 
alueellinen koheesio laajentuneessa 
Euroopan unionissa;

Or. pt

Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että kehittyneimpien ja 
vähiten kehittyneiden alueiden välisen 
suuren teknologiakuilun pienentäminen 
edellyttää riittävästi resursseja; 

Or. es

Tarkistus 17
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. ymmärtää, että yhteisön nykyinen 
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koheesiopolitiikan rahoitus on 
riittämätöntä, jotta voitaisiin vastata
Euroopan unionin tosiasiallisen 
lähentymisen, alueellisten erojen, korkean 
työttömyyden, tulojen epätasa-arvoisen 
jakautumisen ja köyhyyden synnyttämiin 
tarpeisiin; pitää tämän vuoksi 
tarpeellisena kasvattaa menoja vähintään 
1,24 prosentilla Euroopan unionin 
BKTL:stä ja tutkia kaikki talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välillä tehdyn toimielinten sopimuksen1

mahdollisuudet ja varmistaa sen 
asianmukainen täytäntöönpano niin, että 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
lisäämistä pidetään keskeisenä ja 
ensisijaisena tavoitteena;

Or. pt

Tarkistus 18
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. toistaa, että EU:n koheesiopolitiikkaa 
on tuettava jatkossakin riittävin 
määrärahoin, joilla lujitetaan koko 
Euroopan unionin alueella aikaan saatua 
lähentymistä, sillä maiden välinen 
lähentyminen kätkee 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 jne.; 
korostaa alueellisen yhteistyön merkitystä 
näiden ongelmien ylittämisen kannalta ja 
pyytää näin ollen varaamaan tähän 

                                               
1 EYVL C 331, 7.12.1993, s. 1.
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tarkoitukseen riittävät määrärahat;

Or. es

Tarkistus 19
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 
järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa;

3. korostaa, että samalla kun torjutaan 
petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia, 
rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 
järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; pitää myönteisenä 
Euroopan unionin koheesiopolitiikan 
ennenaikaista tarkistamista koskevia 
Euroopan komission äskettäin antamia 
ehdotuksia, jotka sisältävät konkreettisia 
ehdotuksia asiaa koskevien menettelyjen 
selkeyttämiseksi ja näiden ehdotusten 
välitöntä täytäntöönpanoa; 

Or. fr

Tarkistus 20
Bart Staes

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta ja samalla on 
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järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa;

varmistettava talousvalvonnan 
mekanismien riittävyys ja pidettävä huolta 
siitä, että toimintasuunnitelma 
valvontatehtävän vahvistamiseksi 
rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin 
yhteydessä pannaan täytäntöön; toteaa, 
että järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 21
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 
järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa;

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 
järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa sekä ehdotuksia selvästä 
vastuun- ja toimivallanjaosta EU:n, 
jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken;

Or. es
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Tarkistus 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 
järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa;

3. korostaa, että rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjä on 
selkeytettävä myös jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla etenkin johtamis- ja 
valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että 
järjestelmän monitahoisuus on osaltaan 
aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole 
kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään 
viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja 
näiden ehdotusten välitöntä 
täytäntöönpanoa;

Or. pl

Tarkistus 23
Bart Staes

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että komissio on ensimmäistä 
kertaa arvioinut järjestelmällisesti vuosien 
2000-2006 toimintaohjelmien tehokkuutta; 
odottaa suurella mielenkiinnolla tuloksia 
tästä arvioinnista, jolla pyritään vakavasti 
mittaamaan koheesiopolitiikan toimien 
tehokkuutta; toteaa kuitenkin, että 
koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia 
todellisuuteen on erittäin vaikea 
määritellä, koska niitä ei voi mitata 
pelkästään talouden mittareilla;

4. toteaa, että komissio on ensimmäistä 
kertaa arvioinut järjestelmällisesti vuosien 
2000–2006 toimintaohjelmien tehokkuutta; 
odottaa suurella mielenkiinnolla tuloksia 
tästä arvioinnista, jolla pyritään vakavasti 
mittaamaan koheesiopolitiikan toimien 
tehokkuutta; kehottaa komissiota 
asettamaan vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksestä maksettavan EU:n 
rahoituksen edellytykseksi yhteisön 
lainsäädännössä vahvistettujen erityisten 
tavoitteiden, kuten yhteisön 
ilmastonmuutos- ja 
energialainsäädännössä ja biologista 
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monimuotoisuutta koskevassa 
toimintasuunnitelmassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamisen sekä 
varmistamaan, että EU:n rahoituksen 
maksaminen keskeytyy, ellei yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä noudateta;

Or. en

Tarkistus 24
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että komissio on ensimmäistä 
kertaa arvioinut järjestelmällisesti vuosien 
2000-2006 toimintaohjelmien tehokkuutta; 
odottaa suurella mielenkiinnolla tuloksia 
tästä arvioinnista, jolla pyritään vakavasti 
mittaamaan koheesiopolitiikan toimien 
tehokkuutta; toteaa kuitenkin, että 
koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia 
todellisuuteen on erittäin vaikea määritellä, 
koska niitä ei voi mitata pelkästään 
talouden mittareilla;

4. toteaa, että komissio on ensimmäistä 
kertaa arvioinut järjestelmällisesti vuosien 
2000–2006 toimintaohjelmien tehokkuutta; 
odottaa suurella mielenkiinnolla tuloksia 
tästä arvioinnista, jolla pyritään vakavasti 
mittaamaan koheesiopolitiikan toimien 
tehokkuutta; toteaa kuitenkin, että 
koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia 
todellisuuteen on erittäin vaikea määritellä
tällä hetkellä, koska suoritettujen toimien 
kokonaisvaikutukset tulevat näkyviin 
vasta myöhemmin ja toisaalta koska
vaikutuksia ei voi mitata pelkästään 
talouden mittareilla;

Or. pl

Tarkistus 25
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että koheesiopolitiikkaa ja 
siihen liittyviä rahoituskeinoja tulee 
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käyttää taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen kehityksen tukemiseen, eikä 
tätä kehitystä tule alistaa kilpailulle tai 
Lissabonin strategiaan liittyvälle 
sääntelyn purulle; katsoo, että 
kilpailukyky ei saa olla lähentymisen 
korvike jäsenvaltioissa ja alueilla, jotka 
kärsivät sosioekonominen kehityksen 
hidastumisesta;

Or. pt

Tarkistus 26
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. painottaa, että koheesiopolitiikkaa ei 
tule pitää helppona välineenä, jota 
voidaan käyttää muiden politiikan alojen 
tavoitteiden saavuttamiseen, vaan että 
koheesiopolitiikka on yhteisön politiikkaa, 
joka tarjoaa huomattavaa lisäarvoa ja 
jolla on oma olemassaolon 
tarkoituksensa: koheesio;

Or. pt

Tarkistus 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että meneillään oleva 
finanssikriisi on muuttanut monien 
jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta 
merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän 
kriisin tuloksena kansalliset 
investointiprioriteetit saattavat muuttua, 

5. tunnustaa, että meneillään oleva 
finanssikriisi on muuttanut monien 
jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta 
merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän 
kriisin tuloksena kansalliset 
investointiprioriteetit saattavat muuttua, 
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mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; korostaa, 
että jäsenvaltioille saattaa tulla myös 
likviditeettiongelmia, jotka estävät niitä 
huolehtimasta rakennetoimien ja 
-ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä 
kansallisista maksuosuuksista; vaatii 
komissiota toimimaan läheisessä 
yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan talouden elvyttämiseksi; 
kehottaa komissiota myös tarvittaessa 
ehdottamaan muutoksia
rakennerahastojen rahoituskehykseen
vuosiksi 2007–2013;

mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; korostaa, 
että jäsenvaltioille saattaa tulla myös 
likviditeettiongelmia, jotka estävät niitä 
huolehtimasta rakennetoimien ja 
-ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä 
kansallisista maksuosuuksista; vaatii 
komissiota toimimaan läheisessä 
yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan talouden elvyttämiseksi; pitää 
myös myönteisenä komission ehdotuksia 
muuttaa rakennerahastojen 
rahoituskehystä vuosiksi 2007–2013 
järjestelmän yksinkertaistamiseksi sekä 
jäsenvaltioille suoritettavien maksujen 
nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi; 
katsoo ehdotusten olevan tärkeä ensiaskel 
siihen suuntaan, että jäsenvaltioita 
autetaan torjumaan nykyisen 
finanssikriisin kielteisiä vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 28
Bart Staes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että meneillään oleva 
finanssikriisi on muuttanut monien 
jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta 
merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän 
kriisin tuloksena kansalliset 
investointiprioriteetit saattavat muuttua, 
mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; korostaa, 
että jäsenvaltioille saattaa tulla myös 
likviditeettiongelmia, jotka estävät niitä 
huolehtimasta rakennetoimien ja 
-ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä 
kansallisista maksuosuuksista; vaatii 
komissiota toimimaan läheisessä 
yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa 

5. tunnustaa, että meneillään oleva 
finanssikriisi on muuttanut monien 
jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta 
merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän 
kriisin tuloksena kansalliset 
investointiprioriteetit saattavat muuttua, 
mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; 
suosittelee, että näissä muutoksissa 
keskityttäisiin ilmastonmuutosta ja 
väestörakenteen muutosta, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä kestäviä ja 
osallistavia kaupunkeja koskeviin uusiin 
haasteisiin; korostaa, että jäsenvaltioille 
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Euroopan talouden elvyttämiseksi; 
kehottaa komissiota myös tarvittaessa 
ehdottamaan muutoksia rakennerahastojen 
rahoituskehykseen vuosiksi 2007–2013;

saattaa tulla myös likviditeettiongelmia, 
jotka estävät niitä huolehtimasta 
rakennetoimien ja -ohjelmien 
täytäntöönpanoon liittyvistä kansallisista 
maksuosuuksista; vaatii komissiota 
toimimaan läheisessä yhteistoiminnassa 
jäsenvaltioiden kanssa Euroopan talouden 
elvyttämiseksi; kehottaa komissiota myös 
tarvittaessa ehdottamaan muutoksia 
rakennerahastojen rahoituskehykseen 
vuosiksi 2007–2013;

Or. en

Tarkistus 29
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että meneillään oleva 
finanssikriisi on muuttanut monien 
jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta 
merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän 
kriisin tuloksena kansalliset 
investointiprioriteetit saattavat muuttua, 
mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; korostaa, 
että jäsenvaltioille saattaa tulla myös 
likviditeettiongelmia, jotka estävät niitä 
huolehtimasta rakennetoimien ja -
ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä 
kansallisista maksuosuuksista; vaatii 
komissiota toimimaan läheisessä 
yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan talouden elvyttämiseksi; 
kehottaa komissiota myös tarvittaessa 
ehdottamaan muutoksia 
rakennerahastojen rahoituskehykseen 
vuosiksi 2007–2013;

5. tunnustaa, että meneillään oleva 
finanssikriisi on muuttanut monien 
jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilannetta 
merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän 
kriisin tuloksena kansalliset 
investointiprioriteetit saattavat muuttua, 
mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; korostaa, 
että jäsenvaltioille saattaa tulla myös 
likviditeettiongelmia, jotka estävät niitä 
huolehtimasta rakennetoimien ja 
-ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä 
kansallisista maksuosuuksista; hyväksyy 
siksi mielellään komission ehdottamat 
muutokset rakennerahastojen 
lainsäädäntöpuitteisiin vuosiksi 2007–
2013 sekä valmiuden siirtää 
myöhemmäksi rakennerahastoista 
ohjelmakaudella 2000–2006 
yhteisrahoitettujen hankkeiden 
tilinpäätöksen määräpäivää; vaatii 
komissiota toimimaan läheisessä 
yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan talouden elvyttämiseksi; 
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Or. pl

Tarkistus 30
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että EU:n rahoituksen 
perimmäisenä tarkoituksena on parantaa 
EU:n kansalaisten elämänlaatua, ja 
kehottaa siksi jäsenvaltioita 
varmistamaan, että EU:n varoja 
hoidetaan parhaalla mahdollisella 
tavalla; muistuttaa tätä taustaa vasten 
hyvän hallinnon tarpeellisuudesta sekä 
siitä, kuinka tärkeää on torjua petoksia, 
korruptiota ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta, jotka rikkovat suoraan EU:n 
talousarvion perusperiaatteita; pitää siksi 
myönteisenä OLAFin toimia tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 31
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. alueellisen koheesion alalla suosittelee 
Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen 
merkittävää vahvistamista sekä politiikan 
että rahoituksen suhteen ja pyytää 
huolehtimaan lisärahoituksesta seuraavalle 
ohjelmajaksolle; pitää myönteisenä 
komission viimeaikaisia pyrkimyksiä 
alueellisen yhteistyön lujittamiseksi 
perustamalla ylikansallisia 
yhteistyörakenteita samankaltaisista 
ongelmista kärsiville maille; panee 

6. alueellisen koheesion alalla suosittelee 
Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen 
merkittävää vahvistamista sekä politiikan 
että rahoituksen suhteen ja pyytää 
huolehtimaan lisärahoituksesta seuraavalle 
ohjelmajaksolle; pitää myönteisenä 
komission viimeaikaisia pyrkimyksiä 
alueellisen yhteistyön lujittamiseksi 
perustamalla ylikansallisia 
yhteistyörakenteita samankaltaisista 
ongelmista kärsiville maille; panee 
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kiinnostuneena merkille Itämeristrategian, 
joka osoittaa, että vastaavia strategioita 
voitaisiin harkita tulevaisuudessa muillekin
alueille;

kiinnostuneena merkille Itämeristrategian, 
joka osoittaa, että vastaavia strategioita 
voitaisiin harkita tulevaisuudessa muunkin 
tyyppisille alueille;

Or. pl

Tarkistus 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
kattavaa, vuoden 2013 jälkeistä 
siirtymäkauden tukijärjestelmää alueille, 
jotka ylittävät kynnyksen, joka on asetettu 
75 prosenttiin BKT:stä; katsoo, että näitä 
"siirtymäalueita" on äärimmäisen 
tärkeää käsitellä erikseen, sillä ne ovat 
tuolloin kehityksessään yhä 
siirtymävaiheessa ja siksi niiden asema 
pitäisi määritellä selvemmin, niiden pitäisi 
saada avoimet säännöt ja niiden pitäisi 
voida olla varmempia siitä, että ne saavat 
siirtymävaiheen tukea rakennerahastoista 
seuraavan ohjelmakauden aikana;

Or. en

Tarkistus 33
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että alueellinen ulottuvuus 
ei saa estää tai heikentää aluepolitiikan 
alkuperäistä tavoitetta, joka on 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
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lisääminen, toisin sanoen eri alueiden 
välisten kehityserojen pienentäminen ja 
huono-osaisten alueiden 
jälkeenjääneisyyden helpottaminen; 
korostaa, että yhteisön on tarjottava uusia 
taloudellisia tukikeinoja vastaamaan 
uusia tavoitteita ja painopisteitä;

Or. pt

Tarkistus 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. panee mielenkiinnolla merkille 
keskustelun seuraavan rahoituskehyksen 
laatimisesta viiden vuoden jaksoksi 
nykyisen seitsemän vuoden jakson sijasta, 
jotta se vastaisi Euroopan komission ja 
Euroopan parlamentin toimikausien 
pituutta; on kuitenkin tietoinen siitä, 
kuinka vaikeaa monivuotiset 
rakennerahasto-ohjelmat olisi toteuttaa 
näin lyhyen ohjelmakauden aikana; 
ehdottaa, että koheesiopolitiikkaa 
suunniteltaisiin tällöin kymmenen vuoden 
jaksoissa niin, että lainsäädäntö- ja 
toimintakehystä tarkistettaisiin 
merkittävällä tavalla ensimmäisten viiden 
vuoden jälkeen;

Or. en

Tarkistus 35
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa Euroopan investointipankin 
ja muiden laitosten rahoittamien uusien 
Jessica-, Jaspers- ja Jeremie-aloitteiden 
myönteisiä vaikutuksia ja kehottaa 
jatkamaan näitä aloitteita seuraavassa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 36
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. alueellisen koheesion alalla suosittelee 
Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen 
merkittävää vahvistamista sekä politiikan 
että rahoituksen suhteen ja pyytää 
huolehtimaan lisärahoituksesta seuraavalle 
ohjelmajaksolle; pitää myönteisenä 
komission viimeaikaisia pyrkimyksiä 
alueellisen yhteistyön lujittamiseksi 
perustamalla ylikansallisia 
yhteistyörakenteita samankaltaisista 
ongelmista kärsiville maille; panee 
kiinnostuneena merkille Itämeristrategian, 
joka osoittaa, että vastaavia strategioita 
voitaisiin harkita tulevaisuudessa muillekin 
alueille;

6. alueellisen koheesion alalla suosittelee 
Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen 
merkittävää vahvistamista sekä politiikan 
että rahoituksen suhteen ja pyytää 
huolehtimaan lisärahoituksesta seuraavalle 
ohjelmajaksolle; pitää myönteisenä 
komission viimeaikaisia pyrkimyksiä 
alueellisen yhteistyön lujittamiseksi 
perustamalla ylikansallisia 
yhteistyörakenteita samankaltaisista 
ongelmista kärsiville maille; panee 
kiinnostuneena merkille Itämeri-strategian, 
joka osoittaa, että vastaavia strategioita 
voitaisiin harkita tulevaisuudessa muillekin 
alueille, kuten Mustanmeren alueelle; 

Or. en

Tarkistus 37
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin, että neuvotteluissa 
vuosien 2007–2013 rakennerahastoja 
koskevista asetuksista parlamentti ehdotti 
epävirallisten kolmikantakeskustelujen 
yhteydessä N+2/N+3-säännön vuoksi 
käyttämättä jääneiden varojen siirtämistä 
yhteisön koheesiotalousarvioon (otsake 1b) 
ja muihin toimintaohjelmiin, joiden 
vastaanottokyky on parempi; pahoittelee 
suuresti, että neuvosto ei aikoinaan 
harkinnut tätä ehdotusta; kehottaa 
komissiota tulevassa väliarvioinnissaan 
vastaamaan parlamentin ehdotukseen ja 
tekemään täsmällisiä ehdotuksia näiden 
varojen kohdentamisesta uudelleen.

7. palauttaa mieliin, että neuvotteluissa 
vuosien 2007–2013 rakennerahastoja 
koskevista asetuksista parlamentti ehdotti 
epävirallisten kolmikantakeskustelujen 
yhteydessä N+2/N+3-säännön vuoksi 
käyttämättä jääneiden varojen siirtämistä 
yhteisön koheesiotalousarvioon (otsake 1b) 
ja muihin toimintaohjelmiin, joiden 
vastaanottokyky on parempi, ja yhteisön 
laatu- ja suoritusvarausta, jolla 
palkittaisiin edistyksestä; pahoittelee 
suuresti, että neuvosto ei aikoinaan 
harkinnut näitä ehdotuksia; kehottaa 
komissiota tulevassa väliarvioinnissaan 
vastaamaan parlamentin ehdotukseen ja 
tekemään täsmällisiä ehdotuksia näiden 
varojen kohdentamisesta uudelleen.

Or. fr

Tarkistus 38
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin, että neuvotteluissa 
vuosien 2007–2013 rakennerahastoja 
koskevista asetuksista parlamentti ehdotti 
epävirallisten kolmikantakeskustelujen 
yhteydessä N+2/N+3-säännön vuoksi 
käyttämättä jääneiden varojen siirtämistä 
yhteisön koheesiotalousarvioon (otsake 1b) 
ja muihin toimintaohjelmiin, joiden 
vastaanottokyky on parempi; pahoittelee 
suuresti, että neuvosto ei aikoinaan 
harkinnut tätä ehdotusta; kehottaa 
komissiota tulevassa väliarvioinnissaan 
vastaamaan parlamentin ehdotukseen ja 
tekemään täsmällisiä ehdotuksia näiden 
varojen kohdentamisesta uudelleen.

7. palauttaa mieliin, että neuvotteluissa 
vuosien 2007–2013 rakennerahastoja 
koskevista asetuksista parlamentti ehdotti 
epävirallisten kolmikantakeskustelujen 
yhteydessä N+2/N+3-säännön vuoksi 
käyttämättä jääneiden varojen siirtämistä 
yhteisön koheesiotalousarvioon (otsake 1b) 
ja muihin toimintaohjelmiin, joiden 
vastaanottokyky on parempi; kehottaa 
komissiota esittämään selvityksen näiden 
keinojen soveltamisen vaikutuksista 
käytännössä.
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Or. cs

Tarkistus 39
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suosittelee, että Euroopan unionin 
koheesiopolitiikkaa eri ulottuvuuksissaan 
mukautettaisiin erityistoimenpiteillä 
syrjäisimpien alueiden tarpeisiin, kuten 
Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa määrätään; kehottaa
komissiota, esittämään pysyviä, joustavia 
ja riittävästi rahoitettuja käytäntöjä ja 
toimenpiteitä, joita voidaan mukauttaa
kunkin syrjäisen alueen tarpeisiin, ja 
vastaaman osaltaan niihin jatkuviin 
kehityspaineisiin, joiden kanssa nämä 
alueet kamppailevat;

Or. pt

Tarkistus 40
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kiinnittää huomiota sellaisten alueiden 
tilanteeseen, jotka huolimatta siitä, että ne 
kuuluvat EU 15 -valtioiden köyhimpiin, 
on nyt suljettu pois köyhimpien EU 27 
-valtioiden ryhmästä vain ja ainoastaan 
tilastollisista syistä; suosittelee, että 
näiden alueiden erityiseen tilanteeseen 
kiinnitettäisiin huomiota, sillä niiden 
määrärahoja on leikattu nykyisessä
rahoituskehyksessä; katsoo, että 
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rahoituskehystä olisi muutettava siten, 
että mainitusta "tilastovaikutuksesta" 
kärsivät alueet saavat tukea samassa 
määrin kuin mihin ne olisivat oikeutettuja 
EU 15 -valtioiden viitekehyksessä;

Or. pt

Tarkistus 41
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. korostaa, että rakennerahastojen 
puitteissa myönnettyjen julkisten 
avustusten ehtona olisi oltava yritysten 
kanssa tehdyt pitkäjänteiset, jatkuvuutta 
ja työllisyyttä edistävät sopimukset siten, 
että on varmaa, etteivät tuet kannusta 
yrityksiä siirtämään toimintaansa pois;

Or. pt

Tarkistus 42
Pedro Guerreiro

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. pitää tarpeellisena lisätä yhteisön 
rahoitusosuutta lähentymistavoitealueilla, 
etenkin koheesiorahaston tukeen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden vähemmän 
kehittyneillä alueilla, pysyvistä 
maantieteellisistä tai luontoon liittyvistä 
haitoista kärsivillä alueilla sekä kaikkein 
syrjäisimmillä alueilla;

Or. pt



AM\758300FI.doc 27/27 PE416.641v01-00

FI


	758300fi.doc

