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Tarkistus 1
Jean Marie Beaupuy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
21. lokakuuta 2008 antaman 
päätöslauselman hallintotavasta ja 
kumppanuudesta kansallisella, 
alueellisella ja hankekohtaisella tasolla 
aluepolitiikan alalla (2008/2064(INI)),

Or. fr

Tarkistus 2
Rumiana Jeleva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 158 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi vähentämään eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä,

B. palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 158 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi ja kaikkien EU:n 
kansalaisten elämänlaadun 
parantamiseksi vähentämään eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä,

Or. en

Tarkistus 3
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 158 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi vähentämään eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä,

B. palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 158 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii taloudellisen,
sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
vähentämään eri alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarten 
jälkeenjääneisyyttä,

Or. es

Tarkistus 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 158 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi vähentämään eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä,

B. palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 158 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi vähentämään eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä, maaseutu 
mukaan luettuna,

Or. en

Tarkistus 5
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että viimeisimmissä 
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mietinnöissä koheesiosta korostetaan 
joidenkin alueellisten erojen, joiden 
tunnusilmiöitä ovat eräänlaisten ghettojen 
ilmestymisen suosiolliseksi tekevä 
alueellinen erottelu ja tiettyjen pääasiassa 
maatalouspainotteisten ja etäisten 
maaseutualueiden jatkuva 
rappioituminen, taipumusta pahentua 
eurooppalaisten alueiden välillä sekä 
alueita pienemmällä tasolla,

Or. es

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että alueiden pitäisi voida vastata 
globaalistumiseen, kestävään kehitykseen,
rakennemuutokseen, väestörakenteen 
muutokseen ja ilmastonmuutokseen 
liittyviin haasteisiin, kun nämä ensisijaiset 
tavoitteet siirretään osaksi 
toimenpideohjelmia,

F. katsoo, että alueiden pitäisi voida vastata 
globaalistumiseen, rakennemuutokseen, 
väestörakenteen muutokseen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin 
sekä vahvistaa kestävää kehitystä, kun 
nämä ensisijaiset tavoitteet siirretään 
osaksi toimenpideohjelmia,

Or. en

Tarkistus 7
Domenico Antonio Basile

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että alueiden pitäisi voida vastata 
globaalistumiseen, kestävään kehitykseen, 
rakennemuutokseen, väestörakenteen
muutokseen ja ilmastonmuutokseen
liittyviin haasteisiin, kun nämä ensisijaiset 

F. katsoo, että alueiden pitäisi voida vastata 
globaalistumiseen, kestävään kehitykseen, 
rakennemuutokseen ja väestörakenteen 
muutokseen liittyviin haasteisiin, kun nämä 
ensisijaiset tavoitteet siirretään osaksi 
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tavoitteet siirretään osaksi 
toimenpideohjelmia,

toimenpideohjelmia,

Or. it

Tarkistus 8
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on 
EAKR:sta, ESR:sta ja koheesiorahastosta 
annetun yleisasetuksen nojalla pitänyt 
osoittaa 60 prosenttia lähentymistavoitteen 
kokonaismenoista ja 75 prosenttia 
alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteen kokonaismenoista Lissabonin 
strategiaan liittyviin ensisijaisiin 
tavoitteisiin,

H. ottaa huomioon, että Euroopan 
unioniin ennen 1. toukokuuta 2004 
liittyneiden jäsenvaltioiden on EAKR:sta, 
ESR:sta ja koheesiorahastosta annetun 
yleisasetuksen nojalla pitänyt osoittaa 
60 prosenttia lähentymistavoitteen 
kokonaismenoista ja 75 prosenttia 
alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteen kokonaismenoista Lissabonin 
strategiaan liittyviin ensisijaisiin 
tavoitteisiin ja 1. toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen liittyneitä jäsenvaltioita on 
kannustettu käyttämään samaa 
toimintatapaa,  

Or. pl

Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että hyvä hallinto ja 
kumppanuusperiaatteen soveltaminen 
yhdessä vahvojen institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien kanssa ovat 
olennaisia koheesiopolitiikan onnistuneen 
täytäntöönpanon kannalta,

I. katsoo, että kestävyys, miesten ja naisten 
välinen tasa-arvo sekä sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 



AM\764407FI.doc 7/20 PE418.387v01-00

FI

estäminen, hyvä hallinto ja 
kumppanuusperiaatteen soveltaminen 
yhdessä vahvojen institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien kanssa ovat 
olennaisia koheesiopolitiikan onnistuneen 
täytäntöönpanon kannalta,

Or. en

Tarkistus 10
Samuli Pohjamo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. panee huolestuneena merkille uuden 
ohjelmakauden hitaan aloittamisen 
monissa jäsenmaissa, mikä vaarantaa 
rahoituksen tehokkaan käytön;

Or. fi

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pahoittelee, että joissakin 
kansallisissa strategioissa ja 
toimenpideohjelmissa kestävyyden, 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
syrjimättömyyden sekä kumppanuuden 
periaatteet on esitetty ja pantu täytäntöön 
puutteellisesti; arvostelee sitä, että 
komissio on hyväksynyt tällaisia puutteita 
sisältäviä toimenpideohjelmia eikä ole 
vaatinut jäsenvaltioita tai alueita 
täydentämään niitä;
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Or. de

Tarkistus 12
Rumiana Jeleva

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltiot ovat 
määrätietoisesti vastanneet 
maantieteellisestä sijainnistaan sekä 
taloudellisesta ja institutionaalisesta 
kehityksestään aiheutuviin alueellisiin 
erityistarpeisiin laatimalla strategioita, 
joiden avulla vähennetään alueiden sisäistä 
ja välistä epätasapainoa; toistaa tässä 
yhteydessä, että alueellisten erojen 
vähentäminen on edelleen EU:n 
aluepolitiikan pääasiallinen tavoite;

2. panee merkille, että jäsenvaltiot ovat 
määrätietoisesti vastanneet 
maantieteellisestä sijainnistaan sekä 
taloudellisesta ja institutionaalisesta 
kehityksestään aiheutuviin alueellisiin 
erityistarpeisiin laatimalla strategioita, 
joiden avulla vähennetään alueiden sisäistä 
ja välistä epätasapainoa; toistaa tässä 
yhteydessä, että talouden ja ympäristön 
kannalta suotuisa kehitys sekä alueellisten 
erojen vähentäminen ovat edelleen EU:n 
aluepolitiikan pääasiallisia tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 13
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että maiden lähentyminen 
toisiinsa voi kätkeä erojen lisääntymisen 
alueiden välillä ja sisällä; toteaa lisäksi, 
että kyseisiä alueellisia ja alueita 
pienemmän tason välisiä eroja voidaan 
havaita eri alueilla kuten työssä, 
tuottavuudessa, tuotoissa, koulutuksen 
tasossa ja innovointikyvyssä; korostaa 
koheesion alueellisen ulottuvuuden 
merkitystä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi;
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Or. es

Tarkistus 14
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa erityisiä kehityshaasteita, 
joita kohtaavat tiettyjä maantieteellisiä 
ominaispiirteitä omaavat alueet kuten 
vuoristo- ja saaristoalueet, syrjäisimmät 
alueet, etäiset rajat ylittävät kaupungit, 
väestökatoon liittyviä kehityksiä kokevat 
alueet ja raja-alueet;

Or. es

Tarkistus 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. arvostaa kansallisten viranomaisten 
toteuttamia toimia, joiden avulla 
varmistetaan, että Lissabonin strategian
toteuttamiseksi osoitettavat menot ovat 
keskimäärin 65 prosenttia 
lähentymisalueiden käytettävissä olevista 
määrärahoista ja 82 prosenttia alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
piiriin kuuluvien alueiden käytettävissä 
olevista määrärahoista, mikä on itse asiassa 
enemmän kuin alun perin pyydettiin;

3. panee merkille kansallisten 
viranomaisten toteuttamat toimet, joiden 
avulla varmistetaan, että Lissabonin 
strategian toteuttamiseksi osoitettavat 
menot ovat keskimäärin 65 prosenttia 
lähentymisalueiden käytettävissä olevista 
määrärahoista ja 82 prosenttia alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
piiriin kuuluvien alueiden käytettävissä 
olevista määrärahoista, mikä on itse asiassa 
enemmän kuin alun perin pyydettiin; 
epäilee kuitenkin, voidaanko Lissabonin 
strategiassa osoitetuilla määrärahoilla 
vähentää alueellisia eroja;

Or. en
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Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa pienten yritysten, 
mikroyritysten ja erityisesti 
käsityöyritysten tärkeästä roolista 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion kannalta niiden merkittävän 
työllisyyden lisäämiseen liittyvän 
panoksen vuoksi; vaatii tämän vuoksi 
aktiivisen politiikan soveltamista kaikkien 
innovaatiomuotojen tukemiseksi näissä 
yrityksissä ja kannustaa samoin 
komissiota luomaan yritysten, julkisen 
sektorin, koulujen ja yliopistojen välille 
keskinäisiä yhteistyömahdollisuuksia 
alueellisten innovaatiokeskusten 
luomiseksi Lissabonin strategian 
mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pahoittelee, että kiskoliikenteeseen on 
osoitettu liikenteeseen käytettävistä 
rakennerahastojen 
kokonaismäärärahoista (noin 
82 miljardia euroa) ainoastaan noin 
31 prosenttia (noin 24 miljardia euroa); 
pitää tätä osuutta liian vähäisenä, jotta 
voitaisiin vastata ympäristön- ja 
ilmansuojelusta aiheutuviin haasteisiin; 
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muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
vaati ensimmäistä rautatiepakettia 
koskevassa päätöslauselmassaan 
kiskoliikenteelle vähintään 40 prosentin 
osuutta;

Or. de

Tarkistus 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin asettaa Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitettavissa 
ohjelmissaan etusijalle investoinnit, joiden 
tavoitteena on nostaa työvoimaosuutta ja 
parantaa taitoja sekä torjua köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

6. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin asettaa Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitettavissa 
ohjelmissaan etusijalle investoinnit, joiden 
tavoitteena on nostaa työvoimaosuutta ja 
parantaa taitoja sekä torjua köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä; korostaa, miten 
tärkeää ja välttämätöntä on jatkaa 
työllisyyden tukemiseen tähtääviä toimia 
talouskriisin syvetessä Euroopassa; 

Or. pl

Tarkistus 19
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin asettaa Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitettavissa 
ohjelmissaan etusijalle investoinnit, joiden 
tavoitteena on nostaa työvoimaosuutta ja 
parantaa taitoja sekä torjua köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

6. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin asettaa Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitettavissa 
ohjelmissaan etusijalle investoinnit, joiden 
tavoitteena on nostaa työvoimaosuutta, 
taata yhtäläiset mahdollisuudet ja 
parantaa taitoja sekä torjua köyhyyttä ja 
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sosiaalista syrjäytymistä;

Or. es

Tarkistus 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. antaa tukensa Euroopan 
sosiaalirahaston ja vuosien 2007–2013 
PROGRESS-ohjelman tukemille toimille, 
jotka tähtäävät syrjinnän poistamiseen ja 
naisten aseman kohentamiseen 
työmarkkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 21
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. muistuttaa, että koheesiopolitiikan 
toteuttamisen ja arvioimisen kaikissa 
vaiheissa on tärkeää ottaa huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
näkökohdat, yhtäläiset mahdollisuudet 
sekä vammaisten ja ikääntyneiden 
henkilöiden erityistarpeet;

Or. es
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Tarkistus 22
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa useilla Euroopan unionin 
alueilla väestön vanhenemisen, 
ihmispääoman menettämisen, pääoman 
karkaamisen, palvelujen hintojen nousun 
jne. mukanaan tuoman väestökadon 
aiheuttaman ongelman vakavuutta;

Or. es

Tarkistus 23
Domenico Antonio Basile

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kaikkiin 
toimenpideohjelmiin olisi sisällytettävä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
suojella ympäristöä, torjua 
ilmastonmuutosta ja edistää 
energiatehokkuutta, ja arvostaa sitä, että 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet puuttumaan 
näihin kysymyksiin osoittamalla niihin 
noin kolmasosan koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahoistaan; katsoo 
kuitenkin, etteivät ilmastonmuutoksen 
torjumiseen ja energiatehokkuuden 
edistämiseen tarkoitetut erityismäärärahat 
riitä täyttämään todellisia tarpeita;

7. katsoo, että kaikkiin 
toimenpideohjelmiin olisi sisällytettävä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
suojella ympäristöä ja edistää 
energiatehokkuutta, ja arvostaa sitä, että 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet puuttumaan 
näihin kysymyksiin osoittamalla niihin 
noin kolmasosan koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahoistaan; katsoo 
kuitenkin, etteivät energiatehokkuuden 
edistämiseen tarkoitetut erityismäärärahat 
riitä täyttämään todellisia tarpeita;

Or. it
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Tarkistus 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kaikkiin 
toimenpideohjelmiin olisi sisällytettävä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on
suojella ympäristöä, torjua 
ilmastonmuutosta ja edistää 
energiatehokkuutta, ja arvostaa sitä, että 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet puuttumaan
näihin kysymyksiin osoittamalla niihin 
noin kolmasosan koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahoistaan; katsoo 
kuitenkin, etteivät ilmastonmuutoksen 
torjumiseen ja energiatehokkuuden 
edistämiseen tarkoitetut erityismäärärahat 
riitä täyttämään todellisia tarpeita;

7. katsoo, että kaikkiin 
toimenpideohjelmiin olisi aiempaa 
paremmin sisällytettävä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on suojella ympäristöä, 
torjua ilmastonmuutosta ja edistää 
energiatehokkuutta, ja jotta näihin 
kysymyksiin puututaan, kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että ne 
sisällytetään täysimääräisesti hankkeiden 
kehitykseen, arviointiin, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan; katsoo 
kuitenkin, etteivät ilmastonmuutoksen 
torjumiseen ja energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energialähteiden
edistämiseen tarkoitetut erityismäärärahat 
riitä täyttämään todellisia tarpeita; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita ja alueita 
tarkistamaan toimenpideohjelmiaan 
tämän mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että EU:n uudet ja 
vanhat jäsenvaltiot ovat osoittaneet 
määrärahoja tälle alalle varsin eri tavoin, ja 
tunnustaa, että uusien jäsenvaltioiden on 
käytettävä tuntuvasti määrärahoja 
saavuttaakseen EU:n keskimääräisen 
ympäristönsuojelun tason, joka on 
kestävän kehityksen varmistamiseksi 

8. panee merkille, että EU:n uudet ja 
vanhat jäsenvaltiot ovat osoittaneet 
määrärahoja tälle alalle varsin eri tavoin, ja 
tunnustaa, että uusien jäsenvaltioiden on 
käytettävä huomattavasti aiempaa 
enemmän määrärahoja saavuttaakseen 
yhteisön säännöstössä säädetyt 
ympäristöä, ilmastoa ja biologista 
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tarvittava vähimmäistaso; monimuotoisuutta koskevat EU:n 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 26
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee merkille, että 
ilmastonmuutoksella on merkittäviä 
vaikutuksia koheesiolle, mutta 
vaikutukset vaihtelevat alueen mukaan; 
luonnonkatastrofit, kuten metsäpalot, 
kuivuus ja tulvat, ovat yleisempiä ja 
vakavampia ja vaativat eurooppalaisesta 
alueesta riippuen erilaisia toimenpiteitä; 
katsoo, että Euroopan unionin 
koheesiopolitiikassa on suhtauduttava 
kunnioittaen ilmastoon, mutta muistuttaa, 
että koheesiopolitiikalle avoimet 
mahdollisuudet tällä alueella ovat 
rajallisia; on sitä mieltä, että 
ilmastonmuutosta vastaan on 
kamppailtava myös muiden yhteisön 
politiikkojen avulla;   

Or. es

Tarkistus 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että talouskriisin aikana 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
ympäristönsuojelun ja työpaikkojen 
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perustamisen välisiä synergioita yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisten 
suuntaviivojen mukaisesti sekä osoitettava 
lisää määrärahoja hankkeisiin, jotka 
edistävät vihreää taloutta, vihreitä 
työpaikkoja ja vihreää innovointia;

Or. en

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat keskeisiä 
tekijöitä toimenpideohjelmien 
legitiimiyden, avoimuuden ja 
vaikuttavuuden kannalta 
ohjelmasuunnitteluvaiheessa ja erityisesti 
täytäntöönpanoprosessin aikana; pitää sen 
vuoksi myönteisinä kaikkien 
jäsenvaltioiden omien institutionaalisten 
rakenteidensa ja perinteidensä mukaisesti 
toteuttamia toimia, joiden tarkoituksena on 
lujittaa kumppanuusperiaatetta niiden 
ohjelmissa nykyisellä kaudella EAKR:sta,
ESR:sta ja koheesiorahastosta annetun 
yleisasetuksen 11 artiklan mukaisesti; 
suosittelee erityisesti uusille jäsenvaltioille, 
joilla on vain vähän kokemusta 
tehokkaiden kumppanuuksien 
perustamisesta, että ne jatkuvasti 
vahvistaisivat kumppanuusperiaatetta
pannessaan täytäntöön 
toimenpideohjelmia;

9. katsoo, että monitasoinen hallinto ja 
kumppanuusperiaate ovat keskeisiä 
tekijöitä toimenpideohjelmien 
legitiimiyden, avoimuuden ja 
vaikuttavuuden kannalta 
ohjelmasuunnitteluvaiheessa ja erityisesti 
täytäntöönpanoprosessin aikana; pitää sen 
vuoksi myönteisinä kaikkien 
jäsenvaltioiden omien institutionaalisten 
rakenteidensa ja perinteidensä mukaisesti 
toteuttamia toimia, joiden tarkoituksena on 
lujittaa kumppanuusperiaatetta niiden 
ohjelmissa nykyisellä kaudella EAKR:sta, 
ESR:sta ja koheesiorahastosta annetun 
yleisasetuksen 11 artiklan mukaisesti; 
suosittelee erityisesti uusille jäsenvaltioille, 
joilla on vain vähän kokemusta 
tehokkaiden kumppanuuksien 
perustamisesta, että ne jatkuvasti 
vahvistaisivat kumppanuus- ja 
avoimuusperiaatteita pannessaan 
täytäntöön toimenpideohjelmia;

Or. en



AM\764407FI.doc 17/20 PE418.387v01-00

FI

Tarkistus 29
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa, että rakennepolitiikan 
toimeenpanon viivästykset johtuvat muun 
muassa menettelytapojen liiallisesta 
jäykkyydestä ja että tämän vuoksi on 
tarpeellista yksinkertaistaa kyseisiä 
menettelytapoja ja luoda selkeä 
vastuunjako Euroopan unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten välille;

Or. es

Tarkistus 30
Rumiana Jeleva

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa tiivistä yhteistyötä jo kansallisten 
strategisten viitekehysten 
suunnitteluvaiheessa, jotta kansalliset 
strategiat voidaan panna mahdollisimman 
hyvin täytäntöön ja jotta voidaan 
saavuttaa kaikki monitasoisen 
hallintotavan tavoitteet;

Or. en
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Tarkistus 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. painottaa, että yksityisen ja julkisen 
sektorin yhteistyötä yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuuden muodossa on 
edistettävä monien avainprojektien 
toteuttamisen mahdollistamiseksi ja 
tehostaen investointien vaikutuksia;  

Or. pl

Tarkistus 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pahoittelee, ettei 
kumppanuusperiaatteen täytäntöönpanoa 
ole arvioitu riittävästi ja ettei komissio ole 
tutkinut tarpeeksi, ovatko jäsenvaltiot ja 
alueet noudattaneet 
kumppanuusperiaatteen täytäntöönpanoa 
koskevia velvoitteitaan; katsoo, että 
kumppanuusperiaatteen soveltamista 
koskevat suuntaviivat tarjoaisivat 
välttämättömän viitekehyksen sekä 
hallintoviranomaisille että komissiolle; 
kehottaa näin ollen komissiota jälleen 
kerran asian kiireellisyyden vuoksi 
esittämään tällaiset suuntaviivat 
viipymättä sekä antamaan jäsenvaltioille 
ja alueille tarvittavan tuen niiden 
soveltamisessa seuraamalla 
toimenpideohjelmia jatkuvasti ja 
myöntämällä mukautuskausia;

Or. de
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Tarkistus 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. kehottaa arvioimaan, miten 
rakennerahasto-ohjelmia koordinoidaan 
ja miten ne täydentävät maaseudun 
kehittämisohjelmia; toteaa ohjelmien 
toteutuspaikalla saadun kokemuksen 
perusteella, ettei näiden ohjelmien välisiä 
synergioita hyödynnetä riittävästi;

Or. de

Tarkistus 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. arvostaa erityisesti sitä, että uudet 
jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet Urban- ja 
Equal-yhteisöaloitteiden tulokset kauden 
2007–2013 toimenpideohjelmiin; hyväksyy 
jäsenvaltioiden toteuttamat toimet, joiden 
tarkoituksena on ottaa käyttöön 
kokonaisvaltaisia kestävän 
kaupunkikehityksen suunnitelmia, sillä 
kaupunkeihin on keskittynyt teollisuutta ja 
ne ovat talouskasvun ja työpaikkojen 
luomisen perusta; katsoo edelleen, että 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
ohjelmien mahdollisuuksia olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti, jotta 
voidaan nopeuttaa kehitystä ja lisätä 
kasvua; 

11. arvostaa erityisesti sitä, että uudet 
jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet Urban- ja 
Equal-yhteisöaloitteiden tulokset kauden 
2007–2013 toimenpideohjelmiin; hyväksyy 
jäsenvaltioiden toteuttamat toimet, joiden 
tarkoituksena on ottaa käyttöön 
kokonaisvaltaisia kestävän 
kaupunkikehityksen suunnitelmia, sillä 
kaupunkeihin on keskittynyt teollisuutta ja 
ne ovat talouskasvun ja työpaikkojen 
luomisen perusta; katsoo edelleen, että 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
ohjelmien sekä Jessica-, Jaspers-, 
Jeremie- ja Jasmine-aloitteiden
mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti, jotta voidaan nopeuttaa 
kehitystä ja lisätä kasvua; 
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Or. pl
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