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Tarkistus 5
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On erityisen tärkeää hyödyntää 
paremmin käytettävissä olevien eri 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
kotouttamisrahaston, yhteisön 
kansanterveysalan toimintaohjelman ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, välistä 
vuorovaikutusta ja täydentävyyttä, jotta 
voidaan saavuttaa monitahoiset tavoitteet 
EU:n 2020-strategiassa, jolla pyritään 
saamaan aikaan älykkäämpää,
sosiaalisesti osallistavaa ja vihreämpää 
kasvua ja tukemaan tehokkaammin 
heikoimmassa asemassa olevia 
mikroalueita ja heikoimmassa asemassa 
olevia ryhmiä, joilla on monitahoisia ja 
moniulotteisia haittoja. 

Or. en

Tarkistus 6
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä 
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä 
rahoituksen vaikutusta talouteen.

(2) Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa unionin tasolla ja 
kansallisella tasolla koskevia sääntöjä on 
myös tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa unionin rahoituksen 
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hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä 
rahoituksen vaikutusta talouteen.

Or. en

Tarkistus 7
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä
rahoituksen vaikutusta talouteen.

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla, vahvistaa 
rahoituksen vaikutusta talouteen ja 
panostaa pitkäaikaisten ja 
yhteiskunnallisen osallistumisen 
takaavien työpaikkojen luomiseen.

Or. de

Tarkistus 8
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä 
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä 
rahoituksen vaikutusta talouteen.

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä 
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
kaikilla hallinnon tasoilla – niin 
kansallisessa kuin paikallisessa 
hallinnossa – sekä lisätä rahoituksen 
vaikutusta talouteen ja sen toimijoihin, 
erityisesti pk-yrityksiin, jolloin 
vaikutetaan myönteisesti työllisyyteen.
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Or. it

Tarkistus 9
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission olisi annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
asetuksen vaikutuksesta maksujen tasoon 
ja siitä, miten se ottaa huomioon 
maksujen tason talousarvioesityksessään 
ja rahoitusnäkyminen tarkistuksessa. 
Komission kertomuksessa olisi myös 
arvioitava vaikutuksia työllisyyteen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 10
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
analyysi, jolla perustellaan 
toimintaohjelman tarkistus arvion sijasta, 
jotta voidaan helpottaa toimintaohjelmien 
mukauttamista siten, että kyetään 
reagoimaan nykyiseen talous- ja 
rahoituskriisiin.

(6) Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
analyysi, jolla perustellaan 
toimintaohjelman tarkistus arvion sijasta, 
jotta voidaan helpottaa toimintaohjelmien 
mukauttamista siten, että kyetään 
reagoimaan nykyiseen talous- ja 
rahoituskriisiin sekä niihin vaikutuksiin, 
joita sillä on yrityksiin ja työllisyyteen.

Or. it
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Tarkistus 11
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Etenkin kriisiaikoina, jolloin 
työmarkkinoille kohdistuva paine ja 
irtisanomisten uhka kasvavat, on 
pystyttävä reagoimaan joustavasti ja 
tukemaan kohdennetusti kriisin pahiten 
koettelemia jäsenvaltioita ja niiden 
yksittäisiä alueita. Siksi on tärkeää luoda 
sääntöjä, joiden avulla Euroopan 
sosiaalirahasto voi myös tulevaisuudessa 
reagoida nopeasti ja siten välttää
ohjelmien toimeenpanon viivästymisen ja 
vaikeudet säilyttää ja luoda pitkäaikaisia 
ja yhteiskunnallisen osallistumisen 
takaavia työpaikkoja.

Or. de

Tarkistus 12
Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On välttämätöntä panna 
toimintaohjelmat täytäntöön tarkasti ja 
käyttää unionin rahoitusta 
mahdollisimman hyvin, jotta voidaan 
vastata aktiivisten 
työmarkkinatoimenpiteiden 
täytäntöönpanoa koskevaan tarpeeseen. 
Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
työttömien koulutus, 
rakenneuudistustoimenpiteiden 
ennakointi ja hallinnointi, työntekijöiden 
taitojen päivittäminen työmarkkinoiden 
tarpeisiin vastaaviksi talouden mukaisesti 
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sekä korkeatasoisten harjoittelupaikkojen 
tarjoaminen nuorille. Ihmisten pitäminen 
työssä tai mahdollisuus työpaikan 
löytämiseen on tärkeämpää talous- ja 
rahoituskriisissä.

Or. en

Tarkistus 13
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Epätavallisen tilanteen ja 
vallitsevan talous- ja rahoituskriisin 
huomattavien ja ennennäkemättömien, 
jäsenvaltioiden talouteen kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi on tarpeen myöntää
kriisin pahiten koettelemille jäsenvaltioille 
tai jäsenvaltioiden yksittäisille alueille 
ylimääräinen ennakkomaksuerä
vuodelle 2010, jotta niiden kassavirta 
pysyy riittävänä ja ne voivat suorittaa 
ohjelmien toimeenpanosta aiheutuvat 
maksut.

Or. de

Tarkistus 14
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a)Vuoden 2007 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän 
vuosittaisen talousarviositoumuksen 
ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan 
vapauttamisen määräaikaa tulisi jatkaa, 



PE439.426v01-00 8/16 AM\807764FI.doc

FI

jotta tiettyjä toimenpideohjelmia varten 
sidottuja varoja voitaisiin paremmin 
hyödyntää. Tällainen joustavuus on 
välttämätöntä, sillä ohjelmat ovat 
käynnistyneet odotettua hitaammin ja 
niiden hyväksyminen on myöhästynyt.  
Vallitseva kriisi huomioon ottaen siten 
voidaan taata asianmukainen tuki 
työpaikkojen säilyttämistä ja 
lisätyöpaikkojen luomista koskeville 
aloitteille. 

Or. de

Tarkistus 15
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
44 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, 
joilla tuetaan yrityksiä, ensisijaisesti pieniä
ja keskisuuria yrityksiä, ja jotka voivat olla 
riskipääoma-, takuu- ja lainarahastoja;

a) rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, 
joilla tuetaan yrityksiä, ensisijaisesti pieniä
ja keskisuuria yrityksiä, ja jotka voivat olla 
riskipääoma-, takuu- ja lainarahastoja tai 
mikroluottoja;

Or. de

Tarkistus 16
Ádám Kósa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan 47 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 



AM\807764FI.doc 9/16 PE439.426v01-00

FI

"1. Arviointien tavoitteena on parantaa 
rahastojen antaman tuen sekä 
toimenpideohjelmien strategian ja 
täytäntöönpanon laatua, tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta kyseisten 
jäsenvaltioiden ja alueiden erityisten 
rakenteellisten ongelmien osalta, ottaen 
huomioon kestävän kehityksen 
tavoitteen sekä ympäristövaikutuksia, 
myös vammaisten esteetöntä ympäristöä 
koskevaa prosessia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevan yhteisön 
lainsäädännön."

Or. en

Perustelu

Tämä muutos liittyy asetuksen 16 artiklalla säädettyihin velvoitteisiin. Asetuksen 16 artiklassa 
korostetaan vammaisten pääsyn merkitystä, kun siinä todetaan, että "vammaisten 
mahdollisuudet ovat yksi niistä perusteista, joita on noudatettava määriteltäessä rahastoista 
osarahoitusta saavia toimia ja jotka on otettava huomioon täytäntöönpanon eri vaiheissa". 

Tällä muutoksella autetaan myös panemaan täytäntöön Euroopan sosiaalirahastosta ja 
asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
2 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohta, jotta EU:sta saadaan 
helpompikäyttöinen paikka ikääntyvien ja vammaisten ihmisten kasvavalle määrälle. 
Ehdotuksella myös autetaan jäsenvaltioita valmistautumaan suunnittelemaan, koordinoimaan 
ja lopulta panemaan täytäntöön ponnistuksensa, joilla pyritään saamaan pitkällä aikavälillä 
aikaan samat yhdenvertaisuuteen perustuvat vakiomuotoiset normit vammaisille ihmisille ja 
joissa otetaan erityisesti huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n 
yleissopimus, jonka Eurooppa-neuvosto jo hyväksyi viime marraskuussa. Vammaisten 
henkilöiden tarpeet ovat samat riippumatta siitä, missä päin Euroopan unionia he elävät, ja 
muutoksella edistetään lopulta myös heidän liikkumisvalmiuttaan.

Tarkistus 17
Corina Creţu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
55 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 55 artiklan 2 kohdan 
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kolmas alakohta seuraavasti: 
"Hallintoviranomaisen on otettava 
laskelmassa huomioon kyseiselle 
investointiluokalle soveltuva viitekausi, 
hankeluokka, kyseisestä 
investointiluokasta yleensä odotettava 
kannattavuus, saastuttaja maksaa -
periaatteen soveltaminen sekä aina 
tarvittaessa kyseisen jäsenvaltion 
suhteelliseen vaurauteen liittyvät 
tasapuolisuusnäkökohdat."

Or. en

Tarkistus 18
Corina Creţu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
55 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulojen objektiivinen 
ennakkoarviointi ei ole mahdollista, viiden 
vuoden kuluessa toimen päättymisestä 
saadut nettotulot on vähennettävä 
komissiolle ilmoitetuista menoista.

3. Jos tulojen objektiivinen 
ennakkoarviointi ei ole mahdollista tai 
teknisesti luotettavaa, viiden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä saadut 
nettotulot on vähennettävä komissiolle 
ilmoitetuista menoista.

Or. en

Tarkistus 19
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
57 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
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varmistettava, että toimi, johon liittyy 
infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja, saa rahastojen 
rahoitusosuutta ainoastaan, jos siihen ei 
kohdistu viiden vuoden kuluessa toimen 
päättymisestä sellaisia huomattavia 
muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin 
omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista 
tai tuotantotoiminnan lopettamisesta ja 
jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai 
täytäntöönpanon edellytyksiin tai 
hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä
tai julkista yhteisöä.

varmistettava, että toimi, johon liittyy 
infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja, saa rahastojen 
rahoitusosuutta ainoastaan, jos siihen ei
kohdistu kymmenen vuoden kuluessa 
toimen päättymisestä sellaisia huomattavia 
muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin 
omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista 
tai tuotantotoiminnan lopettamisesta ja 
jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai 
täytäntöönpanon edellytyksiin tai 
hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä
tai julkista yhteisöä.

Or. de

Tarkistus 20
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
57 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä
kohdassa asetetun määräajan kolmeksi
vuodeksi investoinnin tai pk-yritysten 
luomien työpaikkojen ylläpitämiseksi.

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä
kohdassa asetetun määräajan viideksi
vuodeksi investoinnin tai pk-yritysten 
luomien työpaikkojen ylläpitämiseksi.

Or. de

Tarkistus 21
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
82 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 82 artiklan 1 kohtaan alakohta 
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seuraavasti:
"(ea) jäsenvaltioille, jotka ovat saaneet 
vuonna 2009 avustuksia neuvoston 
18. helmikuuta 2002 antaman
asetuksen(EY) N:o 332/2002 mukaan 
järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen 
myöntämiseksi jäsenvaltioiden1

maksutaseille, tai jäsenvaltioille, joiden 
bruttokansantuote vuonna 2009 laski 
reaalisesti yli 10 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna tai joiden työttömyysprosentti 
joko koko maassa tai tietyillä alueille 
nousi edellisvuoteen verrattuna yli 
3 prosenttiyksikköä, vuonna 2010 
2 prosenttia koheesiorahaston 
rahoitusosuudesta ja 4 prosenttia 
Euroopan sosiaalirahaston 
rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.
1 EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1."

Or. de

Tarkistus 22
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 93 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
"1. Komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpiteitä toimenpideohjelman toisen 
alakohdan mukaisesti lasketun määrän
ne osat, joita ei ole käytetty 
ennakkomaksujen tai välimaksujen 
maksamiseen tai joiden osalta ei ole 
toimitettu 86 artiklassa määriteltyä 
maksupyyntöä viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 2 
kohdassa mainittua poikkeusta lukuun 
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ottamatta.
Komissio laskee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista 
koskevan määrän lisäämällä kuudesosan 
vuoden 2007 vuotuiseen 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä 
vuotuisesta talousarviositoumuksesta 
kuhunkin vuosien 2008−2013 
talousarviositoumuksista."

Or. en

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo 
tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua 
hitaampaa.

Tarkistus 23
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

12 a) Muutetaan 93 artikla seuraavasti:
"1. Komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpiteitä toimenpideohjelman ne 
osat, jotka on laskettu 2 alakohdan 
mukaisesti ja joita ei ole käytetty 
ennakkomaksujen tai välimaksujen 
maksamiseen tai joiden osalta ei ole 
toteutettu 86 artiklassa määriteltyä
maksupyyntöä viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 2 
kohdassa mainittua poikkeusta lukuun 
ottamatta.
Komissio laskee ilman eri toimenpiteitä
tapahtuvan vapauttamisen kohteena 
olevan määrän lisäämällä kuudesosan 
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vuoden 2007 vuosittaiseen 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä
talousarviositoumuksesta kuhunkin 
vuosien 2008–2013 
talousarviositoumuksista.

Or. de

Tarkistus 24
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Lisätään 93 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 
säädetään, ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen määräaikoja ei 
sovelleta vuoden 2007 vuotuiseen 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyviin 
vuotuisiin talousarviositoumuksiin."

Or. en

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo 
tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua 
hitaampaa.

Tarkistus 25
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 b) Lisätään 93 artiklaan seuraava 
kohta:
"2a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 1 
alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, 
ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan 
vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta 
vuoden 2007 kokonaisrahoitusosuuteen 
liittyvään vuotuiseen 
talousarviositoumukseen."

Or. de

Tarkistus 26
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a artikla
Siirtymätoimenpiteet

Tällä asetuksella käyttöön otettuja 
vapauttamissääntöjä koskeviin 
poikkeuksellisiin siirtymäolosuhteisiin 
vastaamiseksi määrärahoja, jotka on 
peruutettu komission 
varainhoitovuodelle 2007 asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ja 97 artiklan 
täytäntöönpanon osalta 
varainhoitoasetuksen 11 artiklan 
mukaisesti tekemien vapautusten takia, 
palautetaan asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan täytäntöönpanoa varten 
tarvittava määrä.
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Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo 
tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua 
hitaampaa.


