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Tarkistus 1
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon alueiden komitean 
lausunnon2,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ennennäkemätön maailmanlaajuinen 
finanssikriisi ja talouden laskusuhdanne 
ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla 
talouskasvua ja rahoitusvakautta sekä 
heikentäneet huomattavasti useiden 
jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja 
taloudellisia edellytyksiä. Tilanne aiheuttaa 
tai uhkaa aiheuttaa tietyille jäsenvaltioille 
vakavia vaikeuksia, jotka liittyvät 
erityisesti ongelmiin niiden talouskasvussa 
ja rahoitusvakaudessa sekä alijäämän ja 
velkaantuneisuuden lisääntymiseen. Nämä 
vaikeudet johtuvat osittain myös 
kansainvälisestä talous- ja 
rahoitusympäristöstä.

(1) Ennennäkemätön maailmanlaajuinen 
finanssikriisi ja talouden laskusuhdanne 
ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla 
talouskasvua ja rahoitusvakautta sekä 
heikentäneet huomattavasti useiden 
jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja 
taloudellisia edellytyksiä. Tilanne aiheuttaa 
tai uhkaa aiheuttaa tietyille jäsenvaltioille 
vakavia vaikeuksia, jotka liittyvät 
erityisesti ongelmiin niiden talouskasvussa 
ja rahoitusvakaudessa sekä alijäämän ja 
velkaantuneisuuden lisääntymiseen ja 
hallitusten lisääntyviin ongelmiin nostaa 
lainoja markkinoilta. Nämä vaikeudet 
johtuvat osittain myös kansainvälisestä 
talous- ja rahoitusympäristöstä.

Or. it

Tarkistus 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ennennäkemätön maailmanlaajuinen 
finanssikriisi ja talouden laskusuhdanne 
ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla 
talouskasvua ja rahoitusvakautta sekä 
heikentäneet huomattavasti useiden 
jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja 
taloudellisia edellytyksiä. Tilanne aiheuttaa 
tai uhkaa aiheuttaa tietyille jäsenvaltioille 
vakavia vaikeuksia, jotka liittyvät 
erityisesti ongelmiin niiden talouskasvussa 
ja rahoitusvakaudessa sekä alijäämän ja 
velkaantuneisuuden lisääntymiseen. Nämä 
vaikeudet johtuvat osittain myös 
kansainvälisestä talous- ja 
rahoitusympäristöstä.

(1) Ennennäkemätön maailmanlaajuinen 
finanssikriisi ja talouden laskusuhdanne 
ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla 
talouskasvua ja rahoitusvakautta sekä 
heikentäneet huomattavasti useiden 
jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja 
taloudellisia edellytyksiä. Tilanne aiheuttaa 
tai uhkaa aiheuttaa tietyille jäsenvaltioille 
vakavia vaikeuksia, jotka liittyvät 
erityisesti ongelmiin niiden talouskasvussa 
ja rahoitusvakaudessa sekä alijäämän ja 
velkaantuneisuuden lisääntymiseen, ja 
myös itse velan vähentämiseen, joka on 
kieltämättä tuskallinen tehtävä. Nämä 
vaikeudet johtuvat osittain myös 
kansainvälisestä talous- ja 
rahoitusympäristöstä.

Or. it

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin varainhoidon 
helpottamiseksi, asianomaisiin 
jäsenvaltioihin ja alueisiin tehtävien 
investointien nopeuttamiseksi ja 
rahoituksen taloudellisten vaikutusten 
tehostamiseksi on tarpeen sallia, että 
maaseuturahaston osuutta voidaan korottaa 
enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista 
julkisista menoista 
lähentymistavoitekelpoisilla alueilla ja 85 
prosenttiin tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla, joilla on vakavia 

(11) Unionin varainhoidon 
helpottamiseksi, asianomaisiin 
jäsenvaltioihin ja alueisiin tehtävien 
investointien nopeuttamiseksi, niiden 
kilpailukyvyn parantamiseksi ja 
rahoituksen taloudellisten vaikutusten 
tehostamiseksi on tarpeen sallia, että 
maaseuturahaston osuutta voidaan korottaa 
enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista 
julkisista menoista 
lähentymistavoitekelpoisilla alueilla ja 85 
prosenttiin tukikelpoisista julkisista 
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vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa. menoista muilla alueilla, joilla on vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa, 
kuitenkin niin, että EU:n 
koheesiopolitiikan ohjelmakauden 2007–
2013 kokonaismäärärahoja ei lisätä.

Or. lt

Tarkistus 5
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tämän yhteisrahoitusosuuksien 
väliaikaisen korotuksen yhteydessä tulisi 
ottaa huomioon myös kaikkia 
jäsenvaltioita kohtaavat 
talousarviorajoitukset, jotka tulisi 
asianmukaisesti huomioida unionin 
talousarviossa. Mekanismin 
päätarkoituksena on käsitellä nykyisiä 
erityisongelmia. Siksi sen soveltamisaika 
olisi rajattava koskemaan 
maksajavirastojen 31. joulukuuta 2013 
asti toteuttamia menoja.

Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottama muutos.

Tarkistus 6
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Koska talouskriisi vaatii kiireellisiä 
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toimia, tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se 
on julkaistu.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntöasiakirjaosaston ehdottama muutos.

Tarkistus 7
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1698/2005
70 artikla – 4 c kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4c. Poiketen 3, 4 ja 5 kohdassa 
vahvistetuista enimmäismääristä 
maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 
enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista 
julkisista menoista 
lähentymistavoitekelpoisilla alueilla, 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla sekä 85 prosenttiin 
tukikelpoisista julkisista menoista muilla 
alueilla. Näitä osuuksia sovelletaan 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on hiljattain 
ilmoitettu kussakin sellaisena ajanjaksona 
toimitetussa todennetussa
menoilmoituksessa, jona jäsenvaltio 
täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

4c. Poiketen 3, 4 ja 5 kohdassa 
vahvistetuista enimmäismääristä 
maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 
enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista 
julkisista menoista 
lähentymistavoitekelpoisilla alueilla, 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla sekä 85 prosenttiin 
tukikelpoisista julkisista menoista muilla 
alueilla. Näitä osuuksia sovelletaan 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on hiljattain 
ilmoitettu kussakin todennetussa
ilmoituksessa menoista, jotka ovat 
aiheutuneet ajanjaksona, jona jäsenvaltio 
täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottama muutos.

Tarkistus 8
Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) 1698/2005
70 artikla – 4 c kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion, joka haluaa soveltaa 
ensimmäisessä alakohdassa säädettyä 
poikkeusta, on esitettävä komissiolle 
pyyntö vastaavan muutoksen tekemisestä 
sen maaseudun kehittämisohjelmaan.
Poikkeusta sovelletaan siitä hetkestä 
alkaen, jona komissio hyväksyy ohjelman 
muutoksen, ja sen voimassaolo loppuu 
vasta kun kyseinen jäsenvaltio ei enää täytä 
yhtään ensimmäisen alakohdan a, b tai c 
alakohdassa säädetyistä edellytyksistä.
Jäsenvaltion on tämän jälkeen lähetettävä 
komissiolle ohjelman muuttamista koskeva 
ehdotus, johon sisältyy ennen poikkeusta 
sovellettujen enimmäismäärien mukainen 
uusi rahoitussuunnitelma.

Jäsenvaltion, joka haluaa soveltaa 
ensimmäisessä alakohdassa säädettyä 
poikkeusta, on esitettävä komissiolle 
pyyntö vastaavan muutoksen tekemisestä 
sen maaseudun kehittämisohjelmaan.
Poikkeusta sovelletaan siitä hetkestä 
alkaen, jona komissio hyväksyy ohjelman 
muutoksen, ja sen voimassaolo loppuu 
vasta kun kyseinen jäsenvaltio ei enää täytä 
yhtään ensimmäisen alakohdan a, b tai c 
alakohdassa säädetyistä edellytyksistä.
Joka tapauksessa ensimmäisessä 
alakohdassa säädettyä poikkeusta 
sovelletaan ainoastaan maksajavirastojen 
31. joulukuuta 2013 asti toteuttamiin 
menoihin. Jäsenvaltion on tämän jälkeen 
lähetettävä komissiolle ohjelman 
muuttamista koskeva ehdotus, johon 
sisältyy ennen poikkeusta sovellettujen 
enimmäismäärien mukainen uusi 
rahoitussuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottama muutos.

Tarkistus 9
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1698/2005 
70 artikla – 4 c kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei toimita komissiolle 
maaseudun kehittämisohjelmansa 
muuttamista koskevaa ehdotusta ja uutta 
rahoitussuunnitelmaa sinä päivänä, jona se 
ei enää täytä yhtään tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b tai c 
alakohdassa säädetyistä edellytyksistä, tai
jos toimitettu rahoitussuunnitelma ei ole 
tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
säädettyjen enimmäismäärien mukainen, 
näitä määriä sovelletaan ilman eri 
toimenpiteitä kyseisestä päivämäärästä 
alkaen.

Jos jäsenvaltio ei toimita komissiolle 
maaseudun kehittämisohjelmansa 
muuttamista koskevaa ehdotusta ja uutta 
rahoitussuunnitelmaa sinä päivänä, jona
poikkeuksen soveltaminen toisen
alakohdan mukaisesti päättyy, tai jos 
toimitettu rahoitussuunnitelma ei ole tämän 
artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjen 
enimmäismäärien mukainen, näitä määriä 
sovelletaan ilman eri toimenpiteitä 
kyseisestä päivämäärästä alkaen.

Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottama muutos.


