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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää alueita sopivimpina keskuksina 
edistämään eurooppalaista ihannetta ja 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
toimivaltaisimpina tahoina edistämään 
kansalaisten kanssa käytävää 
vuoropuhelua, sillä ne seuraavat 
kansalaisten jokapäiväistä elämää paikan 
päällä; ilmaisee tämän pohjalta 
tyytyväisyytensä siihen, että EU on 
toteuttanut toimia viestintäpolitiikan 
hajauttamiseksi;

1. pitää alueita sopivimpina keskuksina 
edistämään eurooppalaista ihannetta ja 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia sekä 
paikallisia ja alueellisia 
kansalaisjärjestöjä toimivaltaisimpina 
tahoina edistämään kansalaisten kanssa 
käytävää vuoropuhelua, sillä ne seuraavat 
kansalaisten jokapäiväistä elämää paikan 
päällä; ilmaisee tämän pohjalta 
tyytyväisyytensä siihen, että EU on 
toteuttanut toimia viestintäpolitiikan 
hajauttamiseksi;

Or. de

Tarkistus 2
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että paikallisten ja 
alueellisten edustajien luja tahto on 
olennaisen tärkeää, jotta sovittamattomia 
ristiriitoja voidaan sovitella, ja että siitä 
syystä tiedotusta ja koulutusta on 
välttämätöntä kehittää, on tältä osin 
tyytyväinen paikallisia ja alueellisia 
edustajia varten perustettuun Erasmus-
ohjelmaan;

Or. fr
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Tarkistus 3
Maria Petre

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on Euroopan yhdentymisen ja sosiaalisen 
yhteisvastuun kivijalka; katsoo siksi, että 
tämän yhteisön politiikan hankkeita ja 
saavutuksia on tuotava kansalaisten 
tietoisuuteen, EU:n panosta korostaen;

2. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on Euroopan yhdentymisen ja sosiaalisen 
yhteisvastuun kivijalka; katsoo siksi, että 
tämän yhteisön politiikan hankkeita ja sen 
käytännön vaikutuksia jokapäiväiseen 
elämään on tuotava kansalaisten 
tietoisuuteen EU:n panosta korostaen;

Or. fr

Tarkistus 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on Euroopan yhdentymisen ja sosiaalisen 
yhteisvastuun kivijalka; katsoo siksi, että 
tämän yhteisön politiikan hankkeita ja 
saavutuksia on tuotava kansalaisten 
tietoisuuteen, EU:n panosta korostaen;

2. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikka 
on Euroopan yhdentymisen ja sosiaalisen 
yhteisvastuun perusta; katsoo, siksi, että 
tämän yhteisön politiikan hankkeita ja 
saavutuksia on tuotava kansalaisten 
tietoisuuteen, EU:n panosta ja yhteisen 
eurooppalaisen hankkeen etuja korostaen;

Or. bg

Tarkistus 5
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa olevan tärkeää tehdä 
yhteistyötä ruohonjuuritason 
organisaatioiden kanssa, sillä niillä on 
ainutlaatuinen mahdollisuus saada 
todella ensikäden tietoa kansalaisille 
tärkeimmistä asioista, kiinnittää 
komission huomiota 
kumppanuusperiaatteeseen, joka on 
sisällytetty sekä maaseudun kehitystä 
koskeviin yhteisön strategisiin
suuntaviivoihin että yhteenkuuluvuutta 
koskeviin suuntaviivoihin, ja huomauttaa, 
että sitä ei aina noudateta kansallisella 
tasolla, mistä syystä Euroopan 
parlamentti kehottaa komissiota 
toteuttamaan asianmukaiset hallinnolliset 
ja institutionaaliset toimet sen 
varmistamiseksi, että sen omia 
politiikkoja, menettelyjä ja käytäntöjä 
todella noudatetaan ja että niitä 
toteutetaan rakennerahastoja koskevissa 
kuulemismenettelyissä, neuvotteluissa ja 
myöhemmissä toimissa; 

Or. en

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että erityisesti kumppanien 
mukaan ottaminen rakennerahastoista 
annetun yleisen asetuksen 16 artiklan 
mukaisesti edesauttaa koheesiopolitiikasta 
tiedottamista alueellisella ja paikallisella 
tasolla ja tuo sen lähemmäs kansalaisia; 
on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että 
valmiuksien kehittäminen on tällaisissa 
osallistavissa prosesseissa välttämätöntä; 
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kehottaa jäsenvaltioita ja alueita heti 
hyödyntämään ESR-
rahoitusmahdollisuuksia kumppanien 
koulutus- ja 
täydennyskoulutustoimenpiteissä; 

Or. de

Tarkistus 7
Brigitte Douay

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toivoo, että paikallisviranomaiset 
täyttävät aiempaa paremmin Euroopan 
unionilta saatuja tukia koskevat 
tiedotusvelvoitteensa;

Or. fr

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee alueiden komitean ponnisteluja
aluetason kuulemisten vahvistamiseksi 
sekä alueellisten verkkojen ja tärkeiden 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
ottamista niihin mukaan, jotta edistettäisiin 
lähellä kansalaisia käytävää keskustelua;

3. panee merkille alueiden komitean 
ponnistelut aluetason kuulemisten 
vahvistamiseksi sekä alueellisten verkkojen 
ja tärkeiden paikallisten ja alueellisten 
toimijoiden ottamiseksi niihin mukaan, 
jotta edistettäisiin lähellä kansalaisia 
käytävää keskustelua;

Or. de
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Tarkistus 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee alueiden komitean ponnisteluja 
aluetason kuulemisten vahvistamiseksi 
sekä alueellisten verkkojen ja tärkeiden 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
ottamista niihin mukaan, jotta edistettäisiin 
lähellä kansalaisia käytävää keskustelua;

3. tukee alueiden komitean ponnisteluja 
aluetason kuulemisten vahvistamiseksi 
sekä alueellisten verkkojen ja tärkeiden 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
ottamista niihin mukaan, jotta edistettäisiin 
lähellä kansalaisia käytävää keskustelua, ja 
jotta heidän mielipiteensä ja etunsa 
otettaisiin huomioon; kehottaa 
tehokkaampaan yhteistyöhön alueiden 
komitean kanssa ja alueiden etujen 
parempaa huomioon ottamista 
yhteisöpolitiikkaa laadittaessa;

Or. bg

Tarkistus 10
Brigitte Douay

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa vastavuoroisen
viestintäjärjestelmän luomista ylimmän ja 
alimman tason välille liittäen tähän EU:n 
tiheään järjestämiä pienimuotoisia
kampanjoita, jotka ovat luonteeltaan 
paikallisia ja alueellisia, alueellisten pk-
yritysten tukemisen sekä 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen, kauppakamarien, 
työntekijäjärjestöjen ja eri ammattialojen 
edunvalvontajärjestöjen aktiivisen 
osallistumisen;

4. ehdottaa pysyvän vuorovaikutteisen
viestintäjärjestelmän luomista Euroopan 
unionin toimielinten ja kansalaisten
välille liittäen tähän EU:n tiheään 
järjestämiä kampanjoita, jotka ovat 
luonteeltaan paikallisia ja alueellisia, 
alueellisten pk-yritysten tukemisen sekä 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen, kauppakamarien, 
työntekijäjärjestöjen ja eri ammattialojen 
edunvalvontajärjestöjen aktiivisen 
osallistumisen;

Or. fr
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Tarkistus 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa vastavuoroisen 
viestintäjärjestelmän luomista ylimmän ja 
alimman tason välille liittäen tähän EU:n 
tiheään järjestämiä pienimuotoisia 
kampanjoita, jotka ovat luonteeltaan 
paikallisia ja alueellisia, alueellisten pk-
yritysten tukemisen sekä 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen, kauppakamarien, 
työntekijäjärjestöjen ja eri ammattialojen 
edunvalvontajärjestöjen aktiivisen 
osallistumisen;

4. ehdottaa vastavuoroisen 
viestintäjärjestelmän luomista ylimmän ja 
alimman tason välille liittäen tähän EU:n 
tiheään järjestämiä pienimuotoisia 
kampanjoita, jotka ovat luonteeltaan 
paikallisia ja alueellisia, alueellisten pk-
yritysten tukemisen sekä 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen, kauppakamarien, 
työntekijäjärjestöjen ja eri ammattialojen 
edunvalvontajärjestöjen aktiivisen 
osallistumisen (ilman NGO:ta);

Or. bg

Tarkistus 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa vastavuoroisen 
viestintäjärjestelmän luomista ylimmän ja 
alimman tason välille liittäen tähän EU:n 
tiheään järjestämiä pienimuotoisia 
kampanjoita, jotka ovat luonteeltaan 
paikallisia ja alueellisia, alueellisten pk-
yritysten tukemisen sekä 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen, kauppakamarien, 
työntekijäjärjestöjen ja eri ammattialojen 
edunvalvontajärjestöjen aktiivisen 
osallistumisen;

4. ehdottaa vastavuoroisen 
viestintäjärjestelmän luomista ylimmän ja 
alimman tason välille liittäen tähän EU:n 
tiheään järjestämiä pienimuotoisia 
kampanjoita, jotka ovat luonteeltaan 
paikallisia ja alueellisia, alueellisten 
kumppanien ja tiedotusvälineiden
tukemisen, myös kaikkien sellaisten 
tiedotusvälineiden, jotka käyttävät 
alueellisia ja vähemmistökieliä, sekä 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen 
ja talous-, sosiaali- ja ympäristöalan 
liittojen aktiivisen osallistumisen; 



AM\764329FI.doc 9/14 PE418.366v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 13
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, tuleviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen, nuorille kansalaisille ja 
erityisesti niille äänestäjille, jotka tulevat 
uurnille ensimmäistä kertaa, suunnatun 
tiedottamisen tarvetta paikallis- ja 
aluetasolla; yleisemmissä puitteissa 
korostaa sen tärkeyttä, että Euroopan 
parlamentin jäsenet osallistuvat alueidensa 
kansalaisten kuulemismenettelyyn, sillä 
he käyttävät näiden kansalaisten ääntä 
EU:ssa;

5. korostaa, tuleviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen, nuorille kansalaisille ja 
erityisesti niille äänestäjille, jotka tulevat 
uurnille ensimmäistä kertaa, suunnatun 
tiedottamisen tarvetta paikallis- ja 
aluetasolla; yleisemmissä puitteissa 
korostaa sen välttämättömyyttä, että 
Euroopan parlamentin jäsenet ja rakenteet
osallistuvat aktiivisemmin keskusteluun 
Euroopan unionin kansalaisten kanssa, 
sekä sen välttämättömyyttä, että Euroopan 
parlamentin työskentelytapoja muutetaan 
siten, että edustajille syntyy mahdollisuus 
keskustella kansalaisten kanssa 
paikallistasolla;

Or. pl

Tarkistus 14
Maria Petre

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, tuleviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen, nuorille kansalaisille ja 
erityisesti niille äänestäjille, jotka tulevat 
uurnille ensimmäistä kertaa, suunnatun 
tiedottamisen tarvetta paikallis- ja 
aluetasolla; yleisemmissä puitteissa 
korostaa sen tärkeyttä, että Euroopan 
parlamentin jäsenet osallistuvat alueidensa 
kansalaisten kuulemismenettelyyn, sillä he 

5. korostaa, tuleviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen, nuorille kansalaisille ja 
erityisesti niille äänestäjille, jotka tulevat 
uurnille ensimmäistä kertaa, suunnatun 
tiedottamisen tarvetta paikallis- ja 
aluetasolla; yleisemmissä puitteissa 
korostaa sen tärkeyttä, että Euroopan 
parlamentin jäsenet osallistuvat 
yhteistyössä paikallisten ja alueellisten 
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käyttävät näiden kansalaisten ääntä EU:ssa; edustajien kanssa alueidensa kansalaisten 
kuulemismenettelyyn, sillä he käyttävät 
näiden kansalaisten ääntä EU:ssa;

Or. fr

Tarkistus 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, tuleviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen, nuorille kansalaisille ja 
erityisesti niille äänestäjille, jotka tulevat 
uurnille ensimmäistä kertaa, suunnatun 
tiedottamisen tarvetta paikallis- ja 
aluetasolla; yleisemmissä puitteissa 
korostaa sen tärkeyttä, että Euroopan 
parlamentin jäsenet osallistuvat alueidensa 
kansalaisten kuulemismenettelyyn, sillä he 
käyttävät näiden kansalaisten ääntä EU:ssa;

5. korostaa, tuleviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen, kansalaisille, erityisesti 
nuorille ja niille äänestäjille, jotka tulevat 
uurnille ensimmäistä kertaa, suunnatun 
tiedottamisen tarvetta paikallis- ja 
aluetasolla; yleisemmissä puitteissa 
korostaa sen tärkeyttä, että Euroopan 
parlamentin jäsenet osallistuvat alueidensa 
kansalaisten kuulemismenettelyyn, sillä he 
käyttävät näiden kansalaisten ääntä EU:ssa;

Or. bg

Tarkistus 16
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa kuulemismenettelyn 
tärkeyttä ja arvoa tehokkaana välineenä 
lisätä kansalaisten vaikutusvaltaa 
antamalla heille mahdollisuus suoraan 
osallistua poliittiseen prosessiin EU:n 
tasolla, kehottaa komissiota toteuttamaan 
lisätoimia, jotta tietoisuutta tulevista EU:n 
kuulemismenettelyistä voidaan lisätä 
tiedotusvälineiden kautta ja muilla 
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asianmukaisilla foorumeilla kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 17
Brigitte Douay

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toivoo, että Euroopan parlamentin 
jäsenet osallistuvat poliittisten puolueiden 
kampanjoiden rinnalla tiiviisti myös 
jäsenvaltioissa toteutettavaan unionin 
toimielinten kampanjaan;

Or. fr

Tarkistus 18
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on erityisen tärkeää luoda 
tiiviisti yhteen liittyviä tiedotusketjun 
lenkkejä, joilla on kohdennettu sisältö, niin 
EU:n ja erityispiirteitä omaavien alueiden 
välille kuin EU:n ja erityisten
yhteiskuntaryhmien välille;

6. korostaa, että on erityisen tärkeää luoda 
tiiviisti yhteen liittyviä tiedotusketjun 
lenkkejä, joilla on kohdennettu sisältö, niin 
EU:n ja erilaisten alueiden välille kuin 
EU:n ja erilaisten yhteiskuntaryhmien 
välille;

Or. pl
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Tarkistus 19
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuosi olisi EU:n 
toimielimille ihanteellinen mahdollisuus 
saada yhteys kansalaisiin, huomauttaa, 
että koko EU:ssa on yli sata miljoonaa 
vapaaehtoistyöntekijää, kehottaa 
komissiota valmistelemaan sitä, että 
vuosi 2011 julistettaisiin Euroopan 
teemavuodeksi tekemällä tätä varten 
asianmukaiset säädösehdotukset 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 20
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että rakennerahastoilla on 
ollut merkittävä asema rajatylittävän 
yhteistyön lisäämisessä yhteisön 
hankkeiden ja ohjelmien välityksellä, 
korostaa, että tämä on kannustanut 
kehittämään aktiivista kansalaisuutta ja 
osallistavaa demokratiaa raja-alueilla, 
kehottaa komissiota edelleen tukemaan 
tällaisia hankkeita ja ohjelmia ja 
toimimaan niiden yhteistyökumppanina; 

Or. en
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Tarkistus 21
Brigitte Douay

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. hyväksyy ajatuksen luoda Euroopan 
avoin yliopisto, edellyttäen, että tämä 
kytketään vankasti jäsenvaltioiden 
alueisiin, tavoitteena nuorten keskinäinen 
alueiden rajat ylittävä yhteydenpito, 
tiedottaminen, viestintä ja vuorovaikutus.

7. hyväksyy ajatuksen luoda Euroopan 
avoin yliopisto, edellyttäen, että tämä 
kytketään vankasti jäsenvaltioiden 
alueisiin, tavoitteena kaikkien sitä 
haluavien kansalaisten ja erityisesti
nuorten keskinäinen alueiden rajat ylittävä 
yhteydenpito, tiedottaminen, viestintä ja 
vuorovaikutus.

Or. fr

Tarkistus 22
Maria Petre

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. hyväksyy ajatuksen luoda Euroopan 
avoin yliopisto, edellyttäen, että tämä
kytketään vankasti jäsenvaltioiden 
alueisiin, tavoitteena nuorten keskinäinen 
alueiden rajat ylittävä yhteydenpito, 
tiedottaminen, viestintä ja vuorovaikutus.

7. hyväksyy ajatuksen luoda Euroopan 
avoin yliopisto, edellyttäen, että tämä 
kytketään vankasti jäsenvaltioiden 
alueisiin, tavoitteena nuorten keskinäinen 
alueiden rajat ylittävä kouluttautuminen, 
yhteydenpito, tiedottaminen, viestintä ja 
vuorovaikutus.

Or. fr

Tarkistus 23
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että Euroopan parlamentin 
eri puolueiden edustajista koostuvat 
ryhmät täyttävät täysin välittäjän tehtävän 
kansalaisten suuntaan, sillä ne ovat 
todellisia yhteistoimintavälineitä 
poliittisen maailman ja 
kansalaisyhteiskunnan välillä;

Or. fr
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