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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
lähestymistapaa, jonka mukaan 
talouskriisiin on vastattava muun muassa 
lisäämällä kestäviä julkisia investointeja; 
yhtyy painokkaasti komission arvioon, 
jonka mukaan vihreät investoinnit ja 
investoinnit vihreisiin teknologioihin ja 
työpaikkoihin soveltuvat parhaiten ei 
pelkästään kriisin torjuntaan vaan myös 
siihen, että päästään kestävän kehityksen 
tielle ja kansantaloudet saadaan 
vastaamaan ilmastonsuojelun 
vaatimuksia (vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavat taloudet);

Or. de

Tarkistus 2
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että rakennerahastot tarjoavat 
periaatteessa hyvät puitteet julkisille 
investoinneille, koska 
rakennerahastoasetuksissa velvoitetaan 
yhteisön ympäristö- ja 
ilmastonsuojelulainsäädännön tiukkaan 
noudattamiseen, avoimuuteen sekä 
kumppaneiden mukaan ottamiseen ja 
näin asetetaan rakennerahastoista 
tehtäville investoinneille vertailukelpoiset 
vaatimukset kaikilla alueilla;
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Or. de

Tarkistus 3
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että rakennerahastot ovat 
voimakkaita välineitä, jotka on tarkoitettu 
auttamaan alueita niiden taloudellisessa ja
yhteiskunnallisessa uudelleenjärjestelyssä 
ja siten toteuttamaan suunnitelman neljään 
painopistealueeseen koskevat toimet 
talouden vauhdittamiseksi, ja hyväksyy 
niiden käytön sen sijaan, että kiirehditään 
keksimään uusia taloudellisia välineitä; 
toteaa, että nämä toimet täydentävät 
kansallisella tasolla toteutettuja toimia;

2. korostaa, että rakennerahastot ovat 
voimakkaita välineitä, jotka on tarkoitettu 
auttamaan alueita niiden taloudellisessa,
yhteiskunnallisessa ja ympäristöön 
liittyvässä uudelleenjärjestelyssä ja siten 
toteuttamaan suunnitelman neljään 
painopistealueeseen koskevat toimet 
talouden vauhdittamiseksi, ja hyväksyy 
niiden käytön sen sijaan, että kiirehditään 
keksimään uusia taloudellisia välineitä; 
toteaa, että nämä toimet täydentävät 
kansallisella tasolla toteutettuja toimia;

Or. de

Tarkistus 4
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
painokkaasti varmistamaan, että yhteisön 
oikeuden ja etenkin yhteisön ympäristö- ja 
ilmastonsuojelulainsäädännön 
vaatimuksia noudatetaan tinkimättä 
huolimatta mahdollisista uusista 
menettelyistä rakennerahastovarojen 
käytön yksinkertaistamiseksi ja 
nopeuttamiseksi; 

Or. de
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Tarkistus 5
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
varmistamaan, että rakennerahastoja 
koskevan yleisasetuksen 16 artiklan 
mukaista kumppanuusperiaatetta 
sovelletaan rajoituksitta ja että pidetään 
kiinni kumppaneiden täysimääräisestä 
osallistumisesta;

Or. de

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että esimerkiksi nopeuttamalla 
maksuja ja käyttämällä kertakorvauksia ja 
kiinteämääräisiä maksuja voidaan 
vauhdittaa hankkeiden toteutusta erityisesti 
infrastruktuurin, energian ja ympäristön 
aloilla;

4. katsoo, että esimerkiksi nopeuttamalla 
maksuja ja käyttämällä kertakorvauksia ja 
kiinteämääräisiä maksuja voidaan 
vauhdittaa hankkeiden toteutusta erityisesti 
infrastruktuurin, energian ja ympäristön 
aloilla; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
voimistamaan kestävää kehityssuuntaa ja 
investoimaan ympäristöystävällisiin 
infrastruktuureihin ja innovaatioihin; 

Or. de

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää myönteisenä ehdotusta, jonka 
mukaan investoinnit energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvaan energiaan 
asuntotuotannossa olisivat oikeutettuja 
EAKR:n tukeen kaikkialla EU:ssa; 
kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
painokkaasti käyttämään näitä uusia 
mahdollisuuksia kattavasti hyväksi ja 
mukauttamaan toimintaohjelmiaan 
vastaavasti; 

Or. de

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että joillakin 
vaihtoehtoisilla rahoitusvälineillä tai 
-malleilla, muun muassa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla, on 
rahoitusmarkkinakriisin vuoksi 
vaikeuksia jatkaa suunniteltuja 
hankkeita; katsoo, että perinteinen 
rakennerahastojen kautta toteutettava 
hankerahoitus on varmin ja lisäksi 
demokraattisin tapa toteuttaa julkisia 
investointeja;  

Or. de
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