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Tarkistus 9
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää erittäin myönteisenä Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelman 
hyväksymistä, koska siinä hahmotellaan 
jäsenvaltioiden ja komission koordinoidut 
toimet talouskriisin torjumiseksi; ottaa 
huomioon, että suunnitelma perustuu 
yhteisvastuullisuuden ja 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
periaatteisiin ja on Lissabonin strategian 
mukainen; katsoo, että siinä ehdotetut 
toimet auttavat toteuttamaan syvällisempiä 
ja pitkäaikaisia rakenneuudistuksia;

1. pitää myönteisenä Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman hyväksymistä, koska 
siinä hahmotellaan jäsenvaltioiden ja 
komission koordinoidut toimet 
talouskriisin torjumiseksi; katsoo, että siinä 
ehdotetut toimet auttavat toteuttamaan 
syvällisempiä ja pitkäaikaisia 
rakenneuudistuksia;

Or. en

Tarkistus 10
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää erittäin myönteisenä Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelman 
hyväksymistä, koska siinä hahmotellaan 
jäsenvaltioiden ja komission koordinoidut 
toimet talouskriisin torjumiseksi; ottaa 
huomioon, että suunnitelma perustuu 
yhteisvastuullisuuden ja yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ja on 
Lissabonin strategian mukainen; katsoo, 
että siinä ehdotetut toimet auttavat 
toteuttamaan syvällisempiä ja pitkäaikaisia 
rakenneuudistuksia;

1. pitää erittäin myönteisenä Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelman 
hyväksymistä, koska siinä hahmotellaan 
jäsenvaltioiden ja komission koordinoidut 
toimet talouskriisin torjumiseksi; ottaa 
huomioon, että suunnitelma perustuu 
yhteisvastuullisuuden ja yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ja on 
Lissabonin strategian mukainen; katsoo, 
että siinä ehdotetut toimet auttavat 
toteuttamaan syvällisempiä ja pitkäaikaisia 
rakenneuudistuksia ja hyödyttävät EU:n 
alueiden, myös pysyvistä haitoista 
kärsivien alueiden, elpymistä;
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Or. en

Tarkistus 11
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vaatii komissiota seuraamaan tiiviisti 
jäsenvaltioiden toteuttamia taloudellisia 
toimia varmistaakseen, että ne eivät 
haittaa markkinoiden vapaata kilpailua, 
koska se on ollut Euroopan integraation 
ja talouskehityksen keskeinen tukipilari 
yhteisön perustamisesta lähtien;

Or. en

Tarkistus 12
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikka, 
joka on suurin reaalitalouden 
investointien lähde, tarjoaa merkittävän 
panoksen Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaan; muistuttaa, että yli 
65 prosenttia sen kaudelle 2007–2013 
myönnetyistä kokonaismäärärahoista, 
joiden määrä on 230 miljardia euroa, on 
jo varattu investointeihin kasvua ja 
työpaikkoja koskevan Lissabonin 
strategian neljään painopistealueeseen eli 
ihmisiin, yrityksiin, energiaan ja 
infrastruktuuriin sekä innovointiin ja 
tutkimukseen; on vakaasti sitä mieltä, että 
nämä investoinnit ovat erittäin tärkeitä, 
jotta voidaan reagoida tehokkaasti 
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nykyiseen rahoituskriisiin;

Or. en

Tarkistus 13
Kyriacos Triantaphyllides

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 ja 
yhteiskunnallisessa uudelleenjärjestelyssä;
katsoo, että suunnitelman neljässä 
painopistealueessa ehdotetut toimet 
talouden vauhdittamiseksi eivät vastaa 
yhteiskunnan nykytilannetta eikä kyseessä 
ole välitön ja vakava toimi, jolla voitaisiin 
pysäyttää eurooppalaisten elintason 
aleneminen;

Or. en

Tarkistus 14
Emmanouil Angelakas

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; 

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; 
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toteaa, että nämä toimet täydentävät 
kansallisella tasolla toteutettuja toimia;

toteaa, että nämä toimet täydentävät 
kansallisella tasolla toteutettuja toimia; 
katsoo, että koska kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuu huomattavia 
paineita, EU:n koheesiopolitiikan 
määrärahojen ja toimien käyttöä olisi 
nopeutettava, jotta voidaan ajoissa 
vauhdittaa taloutta ja tukea erityisesti 
kriisistä kärsiviä henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 15
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää myönteisenä komission 
lainsäädäntöehdotuksia kolmen voimassa 
olevan rakennerahastoista annetun 
asetuksen 2007–2013 muuttamiseksi, 
koska ne ovat Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman suuntaisia ja sitä 
täydentäviä; toteaa, että näiden 
lainsäädännön tarkistusten tarkoituksena 
on parantaa jäsenvaltioiden kassavirtoja 
ja maksuvalmiutta, helpottaa rahoituksen 
ohjausvälineiden käyttöä, yksinkertaistaa 
ja laajentaa kertakorvausten ja 
kiinteämääräisten maksujen käyttöä ja 
lisätä asumisen energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan tehtävien 
investointien tukimahdollisuuksia; 
hyväksyy nämä ehdotukset täysin ja 
katsoo, että niiden toteuttamisella voi olla 
välittömästi myönteinen vaikutus 
tilanteeseen;

Or. en
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Tarkistus 16
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin 
ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena 
on lisätä rakennerahastojen joustavuutta ja 
mukauttaa niitä epätavallisen 
taloustilanteen vaatimuksiin; kehottaa 
komissiota kuitenkin tutkimaan 
mahdollisuutta yksinkertaistaa nykyisiä 
välineitä;

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin 
ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena 
on lisätä rakennerahastojen joustavuutta ja 
mukauttaa niitä epätavallisen 
taloustilanteen vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 17
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin 
ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena 
on lisätä rakennerahastojen joustavuutta ja 
mukauttaa niitä epätavallisen 
taloustilanteen vaatimuksiin; kehottaa 
komissiota kuitenkin tutkimaan 
mahdollisuutta yksinkertaistaa nykyisiä 
välineitä;

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin 
ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena 
on lisätä rakennerahastojen joustavuutta ja 
mukauttaa niitä pitkällä aikavälillä 
epätavallisen taloustilanteen vaatimuksiin; 
kehottaa komissiota kuitenkin tutkimaan 
mahdollisuutta yksinkertaistaa nykyisiä 
välineitä;

Or. en
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Tarkistus 18
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin 
ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena 
on lisätä rakennerahastojen joustavuutta ja 
mukauttaa niitä epätavallisen 
taloustilanteen vaatimuksiin; kehottaa 
komissiota kuitenkin tutkimaan 
mahdollisuutta yksinkertaistaa nykyisiä 
välineitä;

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin 
ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena 
on lisätä rakennerahastojen joustavuutta ja 
mukauttaa niitä epätavallisen 
taloustilanteen vaatimuksiin; kehottaa 
komissiota yksinkertaistamaan nykyisiä 
välineitä;

Or. en

Tarkistus 19
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että rakenne- ja 
koheesiorahaston toteuttamisen 
nopeuttamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja 
joustavoittamiseksi hyväksytyillä toimilla 
ei vähennetä niiden vastuuta valvoa 
täytäntöönpanoa,

Or. en
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Tarkistus 20
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa ruohonjuuritason 
organisaatioiden suurta merkitystä 
pyrittäessä edistämään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta 
erityisesti talouskriisin aikana; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että kaikkiin 
rakennerahastojen yksinkertaistamista 
koskeviin hankkeisiin sisältyy toimia 
tällaisten organisaatioiden hallinnollisen 
rasitteen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
on perustanut asiantuntijaryhmän 
(yksinkertaistamista käsittelevä työryhmä) 
käsittelemään rakennerahastojen 
täytäntöönpanomenettelyjen 
yksinkertaistamisen mahdollista 
jatkamista; odottaa kiinnostuneena 
komission uusia yksinkertaistamista 
koskevia ehdotuksia, jotka ovat 
odotettavissa vuoden 2009 alussa;

Or. en
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Tarkistus 22
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on erityisen huolestunut kriisin 
epätasaisista alueellisista vaikutuksista 
Euroopassa ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen 
asianmukaisesti huomioon, kun 
konkreettisia toimia talouskriisin 
torjumiseksi suunnitellaan ja pannaan 
täytäntöön; kehottaa komissiota erityisesti 
varmistamaan asianmukaisen 
maantieteellisen tasapainon esittäessään 
Eurooppa-neuvoston pyytämän luettelon 
erityisistä infrastruktuuriin ja 
energiatehokkuuteen tehtävien 
investointien vahvistamista koskevista 
hankkeista;

Or. en

Tarkistus 23
Iratxe García Pérez

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; pahoittelee kuitenkin, että ei ole 
ryhdytty muihin tärkeisiin toimiin, joita 
ovat esimerkiksi vain vuonna 2009 
tarjoutuva mahdollisuus maksaa 
välimaksuja, jos jäsenvaltion lausuntoon 
ei sisälly varaumia, vaikka komissio olisi 
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esittänyt huomautuksia (jos myöhemmin 
osoitetaan, että menot eivät ole hallinto-
ja valvontajärjestelmän mukaisia, ne 
vähennettäisiin ensimmäisestä tämä 
jälkeen esitetystä maksuhakemuksesta);

Or. en

Tarkistus 24
Ramona Nicole Mănescu

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 lisäämällä 
joustavuutta, nopeuttamalla maksuja ja 
käyttämällä kertakorvauksia ja 
kiinteämääräisiä maksuja voidaan 
vauhdittaa hankkeiden toteutusta erityisesti 
infrastruktuurin, energian ja ympäristön 
aloilla; katsoo, että komission olisi tässä 
yhteydessä annettava jäsenvaltioille 
selkeää ohjausta erityisesti 
kiinteämääräisiä korvauksia koskevista 
järjestelmistä;

Or. en

Tarkistus 25
Jan Olbrycht

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 
kannustaa ja nopeuttaa hankkeiden 
toteutusta erityisesti infrastruktuurin, 
energian ja ympäristön aloilla ja ESR:n 
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niin kutsuttujen pehmeiden hankkeiden 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 26
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään laajasti rakennerahastoja 
edistääkseen työpaikkojen luomista ja 
tukeakseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
ja yrittäjyyttä;

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa ryhtymään 
ratkaiseviin toimiin talouden kysynnän 
tukemiseksi sekä toimiin pienten ja 
keskisuurten yritysten ja paikallis- ja 
alueviranomaisten auttamiseksi, jotta 
voidaan säilyttää yhteenkuuluvuus ja 
turvata keskeiset investoinnit ja 
infrastruktuurihankkeet; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään laajasti 
rakennerahastoja edistääkseen 
työpaikkojen luomista ja tukeakseen pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä ja yrittäjyyttä;

Or. en

Tarkistus 27
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään laajasti rakennerahastoja 
edistääkseen työpaikkojen luomista ja 
tukeakseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä 

5. korostaa, että yrityksiä ja ennen kaikkea 
työllisyyttä tukevat toimet ovat tärkeitä, 
jotta talouden elpyminen onnistuu; 
kehottaa jäsenvaltioita käyttämään laajasti 
rakennerahastoja edistääkseen 
työpaikkojen luomista ja tukeakseen pieniä 
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ja yrittäjyyttä; ja keskisuuria yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 28
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään laajasti rakennerahastoja 
edistääkseen työpaikkojen luomista ja 
tukeakseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
ja yrittäjyyttä;

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään laajasti rakennerahastoja 
edistääkseen ammattikoulutusta ja 
työpaikkojen luomista ja tukeakseen pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä ja yrittäjyyttä;

Or. en

Tarkistus 29
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään laajasti rakennerahastoja 
edistääkseen työpaikkojen luomista ja 
tukeakseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä
ja yrittäjyyttä;

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä 
tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään laajasti rakennerahastoja 
turvatakseen työpaikkojen luomisen ja 
tukeakseen pk- yrityksiä ja yrittäjyyttä;

Or. en
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Tarkistus 30
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten, kuten osuustoiminnallisten 
rahoituslaitosten, merkitystä kestävien 
talousmallien ylläpitämisessä ja 
taloudellisen osallisuuden edistämisessä; 
kehottaa komissiota tukemaan tällaisia 
yrityksiä vähentämällä hallinnollisia 
esteitä yhteisön rahoituksen saamiselta;

Or. en

Tarkistus 31
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa pankkeja ja 
rahoituslaitoksia käyttämään täysin niille 
annetut mahdollisuudet ylläpitää ja tukea 
luotonantoa talouselämälle sekä 
siirtämään lainanottajille 
keskuspankkikorkojen alennukset;

Or. en

Tarkistus 32
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 6. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
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useammin Euroopan investointipankin 
tarjoamia mahdollisuuksia ja erityisesti 
JESSICA- ja JEREMIE -rahoitusvälineitä; 
korostaa JASPERS-välineen merkitystä 
hankkeiden valmistelussa;

useammin Euroopan investointipankin ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin tarjoamia mahdollisuuksia 
ja erityisesti JESSICA- ja JEREMIE -
rahoitusvälineitä sekä äskettäin 
perustettua JASMINE-aloitetta 
mikrorahoituslaitosten perustamiseksi 
Eurooppaan kasvun ja työllisyyden 
tukemiseksi; korostaa myös JASPERS-
välineen merkitystä hankkeiden 
valmistelussa;

Or. en

Tarkistus 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
useammin Euroopan investointipankin 
tarjoamia mahdollisuuksia ja erityisesti 
JESSICA- ja JEREMIE -rahoitusvälineitä; 
korostaa JASPERS-välineen merkitystä 
hankkeiden valmistelussa;

6. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
useammin Euroopan investointipankin 
tarjoamia mahdollisuuksia ja erityisesti 
JESSICA- ja JEREMIE -rahoitusvälineitä; 
kehottaa komissiota harkitsemaan niiden 
edellytysten yksinkertaistamista, joiden 
mukaisesti kahdesta edellä mainitusta 
välineestä myönnetään varoja; korostaa 
JASPERS-välineen merkitystä hankkeiden 
valmistelussa;

Or. en

Tarkistus 34
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota antamaan enemmän 7. kehottaa komissiota antamaan enemmän 
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teknistä tukea jäsenvaltioille, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden 
täytäntöönpanon tehokkuutta;

teknistä tukea jäsenvaltioille, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden 
täytäntöönpanon tehokkuutta; korostaa 
välitöntä tarvetta jakaa paikallis- ja 
alueviranomaisille tietoa viranomaisten 
asiaa koskeviin strategisiin ja 
operatiivisiin suunnitelmiin tekemistä 
muutoksista;

Or. en

Tarkistus 35
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota antamaan enemmän 
teknistä tukea jäsenvaltioille, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden 
täytäntöönpanon tehokkuutta;

7. kehottaa komissiota antamaan enemmän 
teknistä tukea jäsenvaltioille, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja ehdottaa 
Euroopan laajuisen hätärahaston 
kehittämistä, jotta voidaan auttaa 
jäsenvaltioita puuttumaan 
tulevaisuudessa nykyisen kaltaisiin 
kriiseihin;

Or. en

Tarkistus 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota antamaan enemmän 
teknistä tukea jäsenvaltioille, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden 
täytäntöönpanon tehokkuutta;

7. kehottaa komissiota antamaan enemmän 
teknistä tukea jäsenvaltioille ja 
kannustamaan alueiden välistä parhaiden 
käytänteiden vaihtoa, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden 
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täytäntöönpanon tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 37
Gerardo Galeote

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa laatimaan asianmukaiset 
yksityiskohtaiset perusteet ja normit 
elvytyssuunnitelmien tehokkuuden tiivistä 
seurantaa ja jatkuvaa uudelleenarviointia 
varten jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 
ottaen huomioon, että kriisin täyttä 
laajuutta ei voida vielä arvioida 
kokonaan;

Or. en

Tarkistus 38
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota seuraamaan 
muutosten vaikutuksia rakennerahastojen 
toteuttamiseen ja ottamaan havaintonsa 
huomioon yhteisön koheesiota koskevien 
strategisten suuntaviivojen puolivälin 
arvioinnissa.

8. kehottaa komissiota seuraamaan 
muutosten vaikutuksia rakennerahastojen 
toteuttamiseen ja arvioimaan vuonna 2010 
edellä mainittujen menetelmien 
mukaisesti toteutettujen uudistusten 
tehokkuuden.

Or. en
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Tarkistus 39
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota seuraamaan 
muutosten vaikutuksia rakennerahastojen 
toteuttamiseen ja ottamaan havaintonsa 
huomioon yhteisön koheesiota koskevien 
strategisten suuntaviivojen puolivälin 
arvioinnissa.

8. kehottaa komissiota seuraamaan 
muutosten vaikutuksia rakennerahastojen 
toteuttamiseen ja ottamaan havaintonsa 
huomioon puolivälin arvioinnissa 
seuraavan sukupolven rakennerahasto-
ohjelmia koskevissa ehdotuksissaan.

Or. en
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