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Tarkistus 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kuten todetaan 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmissä, joiden myötä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskeva unionin strategia hyväksyttiin, 
unionin ja jäsenvaltioiden olisi pantava 
täytäntöön älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia ja 
edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä ja vähennettävä 
alueellisia eroja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rakennerahastoissa olisi niiden 
suunnitteluvaiheesta täytäntöönpanoon 
asti otettava huomioon eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small 
Business Act) prioriteetit ja periaatteet, 
erityisesti "pienet ensin" -periaate.

Or. fr

Tarkistus 92
Elisabeth Schroedter



PE489.560v02-00 4/219 AM\903982FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä sukupuolten tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden edistämisestä 
vastaavien elinten kanssa, samoin kuin 
sosiaalista osallisuutta edistävien 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisopolitiikan aloilla toimivien 
järjestöjen kanssa. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä ryhmiin, joihin ohjelmat 
saattaisivat vaikuttaa ja joilla voi olla 
vaikeuksia vaikuttaa niihin. Kumppanien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä olisi 
noudatettava parhaita käytäntöjä. Kunkin 
jäsenvaltion olisi varmistettava teknisen 
tuen riittävä taso, jotta helpotettaisiin 
kumppanien osallisuutta ja osallistumista 
ohjelmointityön kaikissa vaiheissa. 
Tällaisen kumppanuuden tarkoituksena on 
noudattaa monitasohallintoperiaatetta, 
varmistaa tiettyjen sidosryhmien 
sitoutuminen suunniteltuihin tukitoimiin 
sekä ottaa huomioon asiaankuuluvien 
toimijoiden kokemukset ja taitotieto. Sen 
vuoksi kumppanien olisi edustettava 
erilaisia alueellisia tasoja jäsenvaltioiden 
instituutiorakenteen mukaisesti. 
Kumppanien olisi valittava ja nimettävä 
jäsenet, jotka edustavat niitä 
seurantakomiteassa. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
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kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 93
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa eurooppalaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen 
jälkeen delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.
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Or. fr

Tarkistus 94
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä käytännesäännöistä, jotta 
voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissio olisi 
velvoitettava antamaan käytännesäännöt, 
jotta voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. de

Tarkistus 95
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen,
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota 
unionin olisi yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa tähdättävä epätasa-arvon 
poistamiseen sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämiseen, ottaen 
huomioon EU:n tasa-arvostrategia1, 
Euroopan tasa-arvosopimus2 sekä 
täytäntöönpanosäädökset ja EU:n, 
jäsenvaltioiden ja alueiden muu 
politiikka perussopimuksen 8 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi, sekä 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ottaen erityisesti huomioon 
3 toukokuuta 2008 voimaan tullut 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskeva YK:n yleissopimus sekä EU:n 
politiikka YK:n yleissopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi.

1 COM(2010)0491.
2 Neuvoston 7 maaliskuuta 2011 
hyväksymä Euroopan tasa-arvosopimus 
(2011–2020).

Or. en

Tarkistus 96
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen, kuten määrätään 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
10 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 97
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen osapuolia ja 
loputkin jäsenvaltiot ratifioivat 
parhaillaan sopimusta. Asiaankuuluvien 
hankkeiden täytäntöönpanossa on 
tärkeää, että tässä yleissopimuksessa 
asetetut velvoitteet, jotka koskevat muun 
muassa koulutusta, työllisyyttä ja 
palvelujen saatavuutta, otetaan huomioon 
kaikissa yhteisen strategisen viitekehyksen 
rahastoista rahoitetuissa hankkeissa.

Or. en
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Tarkistus 98
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen osapuolia. 
Asiaankuuluvien hankkeiden 
täytäntöönpanossa on tärkeää, että tässä 
yleissopimuksessa asetetut velvoitteet, 
jotka koskevat muun muassa koulutusta, 
työllisyyttä ja palvelujen saatavuutta, 
otetaan huomioon kaikissa yhteisen 
strategisen viitekehyksen rahastoista 
rahoitetuissa hankkeissa.

Or. en

Tarkistus 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita. Kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala olisi vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.

(13) Kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston tarkka soveltamisala olisi 
vahvistettava rahastokohtaisissa 
säännöissä.
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Or. en

Tarkistus 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä yhteinen strategiakehys, jolla 
unionin tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi ehdotettava yhteinen 
strategiakehys, joka Euroopan
parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti ja 
jolla unionin tavoitteet muunnetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskeisiksi toimenpiteiksi. Yhteisen 
strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava tuen 
keskeiset alat, käsiteltävät alueelliset 
ongelmat, poliittiset tavoitteet, 
yhteistyötoimien ensisijaiset alat, 
koordinointimekanismit sekä mekanismit, 

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava tuen 
keskeiset alat, käsiteltävät alueelliset 
ongelmat, poliittiset tavoitteet, 
yhteistyötoimien ensisijaiset alat, 
koordinointimekanismit sekä mekanismit, 
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joilla varmistetaan johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikkojen kanssa.

joilla varmistetaan johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys suhteessa jäsenvaltioiden ja 
unionin tavoitteeseen yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestävän kehityksen 
saavuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta sekä vahvistettava 
säännökset, joilla pyritään takaamaan 
erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten
mahdollisuudet saada tukea kyseisistä 
rahastoista sekä takaamaan, että yhteisen 
strategisen viitekehyksen rahastoja 
käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Or. es

Tarkistus 103
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen
strategiakehyksen perusteella kunkin
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa, erityisesti 
5 artiklan 1 kohdassa määritettyjen 
kumppaneiden, kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksessa olisi valittava
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät ja liitettävä ne kansalliseen 
yhteyteen sekä vahvistettava määrätietoiset 
sitoumukset unionin tavoitteiden 
toteuttamisesta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmatyön kautta.

Or. en

Tarkistus 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. en
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Tarkistus 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
unionin tuen tehokkaalle käytölle on 
olemassa tarvittavat perusedellytykset, 
joita komission olisi arvioitava
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
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kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio ei ole toteuta minkäänlaisia 
toimenpiteitä ennakkoehtojen 
täyttämiseksi komission suosituksista 
huolimatta, komissiolla on valta 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut.
Päättäessään maksujen keskeyttämisestä 
komission on otettava huomioon 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen ja yhteiskuntaan. 
Keskeytykset olisi lopetettava ja varat 
asetettava jälleen kyseisen jäsenvaltion 
saataville heti, kun jäsenvaltio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 107
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Ennakkoehdot 
on määriteltävä tiiviissä yhteistyössä tässä 
asetuksessa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Komission olisi tehtävä arviointi 
näiden ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

Or. de
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Tarkistus 108
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 109
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
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kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

2019.

Or. en

Tarkistus 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019.
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keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

Or. en

Tarkistus 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019, ja mikäli asetettuja tavoitteita ei ole 
saavutettu, jäsenvaltioille olisi tarjottava 
asianmukaista teknistä tukea. Silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, mikä on 
osoitus siitä, ettei näiden saavuttamiseksi 
toteuteta tarvittavia toimenpiteitä,
komissio voi keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.
Päättäessään maksujen keskeyttämisestä 
komission on otettava huomioon 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen ja yhteiskuntaan. 
Keskeytykset olisi lopetettava ja varat 
asetettava jälleen kyseisen jäsenvaltion 
saataville heti, kun jäsenvaltio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 112
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 

Poistetaan.
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vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 114
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, ja 
niissä olisi otettava huomioon yksittäisten 
ohjelmien vaikutukset kyseisten 
jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen korjaamisen kannalta sekä 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Komissio saa käyttää 
kyseistä oikeutta kuitenkin vain 
viimeisenä keinona. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, ja 
niissä olisi otettava huomioon yksittäisten 
ohjelmien vaikutukset kyseisten 
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kumppanuussopimukseen aiemmin tehdyt 
muutokset. Keskeytyksistä päättäessään 
komission olisi myös noudatettava 
tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä 
ja otettava huomioon erityisesti 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Keskeytykset olisi 
lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen korjaamisen kannalta sekä 
kumppanuussopimukseen aiemmin tehdyt 
muutokset. Keskeytyksistä päättäessään 
komission olisi myös noudatettava 
tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä 
ja otettava huomioon erityisesti 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen ja selkeästi muita 
heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien tilanteeseen. Keskeytykset 
olisi lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. de

Tarkistus 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin varmistaa 
keskittyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen, olisi määriteltävä 
kaikille ohjelmille yhteisiä osatekijöitä. 
Jotta voitaisiin varmistaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmajärjestelyjen yhtenäisyys, 
ohjelmien hyväksymis- ja 
muuttamismenettelyt olisi 
yhdenmukaistettava. Ohjelmatyössä olisi 
varmistettava johdonmukaisuus yhteisen
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen kanssa sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
sovittaminen yhteen keskenään ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden sekä 
Euroopan investointipankin kanssa.

(20) Jotta voitaisiin varmistaa 
keskittyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian yleistavoitteiden toteuttamiseen, 
olisi määriteltävä kaikille ohjelmille 
yhteisiä osatekijöitä. Jotta voitaisiin 
varmistaa yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmajärjestelyjen 
yhtenäisyys, ohjelmien hyväksymis- ja 
muuttamismenettelyt olisi 
yhdenmukaistettava. Ohjelmatyössä olisi 
varmistettava johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen kanssa sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
sovittaminen yhteen keskenään ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden sekä 
Euroopan investointipankin kanssa.
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Or. en

Tarkistus 116
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksella entisten
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Jotta 
voitaisiin tätä varten hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena 
olisi pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

(21) Perussopimuksen mukaan
alueellinen yhteenkuuluvuus on tärkein 
väline taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi, ja on 
tarpeellista ottaa huomioon sellaisten 
kaupunkien, kaupunkialueiden, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Sen vuoksi 
tämän asetuksen 99 artiklassa määritetyn 
yhdennetyn alueellisen lähestymistavan 
olisi oltava tärkein väline onnistuneen 
kestävän kehityksen saavuttamiseksi 
tämäntyyppisillä alueilla sekä kyseisillä 
alueilla elävien kansalaisten työllisyyden, 
sosiaalisen osallisuuden ja vaurauden 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 117
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voitaisiin hyödyntää 
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mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena 
olisi pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja. 
Olemassa olevat LEADER-ryhmät olisi 
tunnustettava.

Or. en

Tarkistus 118
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi.

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi. Kussakin 
ohjelmassa ennakkoarviointiin olisi 
sisällyttävä arvio monialaisista
periaatteista, jotka koskevat unionin ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
noudattamista, miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämistä sekä kestävää kehitystä, kuten 
tässä asetuksessa on määritelty.

Or. en

Tarkistus 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Olisi toteutettava jälkiarviointeja, jotta 
voitaisiin arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta sekä niiden vaikutuksia 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
yleisiin tavoitteisiin ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan.

(35) Olisi toteutettava jälkiarviointeja, jotta 
voitaisiin arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta sekä niiden vaikutuksia 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
yleisiin tavoitteisiin ja niiden panosta
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian
yleistavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vähentämisen osalta.

Or. en

Tarkistus 120
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On hyödyllistä määrittää, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, johon annetaan rahoitusta 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista.

(36) On hyödyllistä määrittää, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, johon annetaan rahoitusta 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
5 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuille kumppaneille myönnetään 
riittävästi teknistä tukea, jotta helpotetaan 
niiden osallisuutta ja osallistumista 
kumppanuussopimusten valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä koko 
ohjelmatyöhön. Komission hallinnoimalla 
teknisellä tuella olisi tuettava alakohtaisia 
kattojärjestöjä ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä, 
sosioekonomisia kumppaneita sekä 
paikallis-, kaupunki- ja alueviranomaisia 
edustavia verkostoja ja liittoja, jotka 
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työskentelevät EU:n tasolla 
koheesiopolitiikan alalla. 

Or. en

Tarkistus 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset 
kriteerit niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava "Verkkojen Eurooppa" 
-väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
"Verkkojen Eurooppa" -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -
tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset kriteerit 
niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava "Verkkojen Eurooppa" -
väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
"Verkkojen Eurooppa" -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista.

Or. en
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Tarkistus 122
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 123
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 125
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(58a) Komission olisi tarkasteltava 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ohjelmien tuloksia kussakin 
jäsenvaltiossa vuosina 2017 ja 2019 ja 
arvioitava ohjelmien välitavoitteiden 
saavuttamista prioriteettien tasolla.

Or. en

Tarkistus 127
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 b) Vuonna 2019 tehtävän 
tulostarkastelun perusteella komission 
olisi kohdennettava kullekin jäsenvaltiolle 
tämän suoritusvarauksesta sellainen osa 
kyseisessä rahastossa tai rahastoissa 
jäsenvaltiolle varatusta 
kokonaismäärästä, joka vastaa niiden 
ohjelmien ja prioriteettien osuutta, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Siten 
komission olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon, onko välitavoitteiden 
saavuttamisessa epäonnistuttu 
ennakoimattomista ja ulkopuolisista 
syistä, joihin asianomainen ohjelma ei voi 
millään tavoin vaikuttaa. Jäsenvaltioiden 
olisi jaettava suoritusvaraus tasan kaikille 
ohjelmille ja prioriteeteille, joiden 
välitavoitteet on saavutettu.

Or. en

Tarkistus 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rahastoista myönnettävä 
tuki ei tämän asetuksen perusteella saisi 
korvata jäsenvaltioiden julkisia menoja tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia menoja.
Jotta rahastoista maksettavan tuen 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös 
laajempi taloustilanne, julkisten menojen 
määrä olisi määritettävä ottaen huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet, 
joissa rahoitus tapahtuu niiden vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa ilmoitettujen 
indikaattorien perusteella, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat vuosittain 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman 
valvonnan sekä talouspolitiikan 
valvonnan ja yhteensovittamisen 
tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 
1997 annetun asetuksen (EY) 
N:o 1466/1997 mukaisesti. Komission 
tekemässä täydentävyysperiaatteen 
noudattamisen tarkistamisessa olisi 
keskityttävä jäsenvaltioihin, joissa 
vähemmän kehittyneillä ja siirtymäalueilla 
asuu vähintään 15 prosenttia väestöstä, 
niille myönnettävän rahoituksen laajuuden 
vuoksi.

(60) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rahastoista myönnettävä 
tuki ei tämän asetuksen perusteella saisi 
korvata jäsenvaltioiden julkisia menoja tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia menoja. 
Komission tekemässä 
täydentävyysperiaatteen noudattamisen 
tarkistamisessa olisi keskityttävä 
jäsenvaltioihin, joissa vähemmän 
kehittyneillä ja siirtymäalueilla asuu 
vähintään 15 prosenttia väestöstä, niille 
myönnettävän rahoituksen laajuuden 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 129
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
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valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita vastaavat
toimintalinjat, kehitettävä johdonmukainen 
toimintalogiikka havaittuihin 
kehitystarpeisiin vastaamiseksi sekä 
vahvistettava tulosten arvioinnin puitteet. 
Niiden olisi sisällettävä myös muita 
osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
toimintalinjat, jotka vastaavat temaattisia 
tavoitteita sekä monialaisia periaatteita, 
jotka koskevat unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön noudattamista, miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämistä sekä 
kestävää kehitystä, kuten tässä 
asetuksessa on määritelty, kehitettävä
johdonmukainen toimintalogiikka 
havaittuihin kehitystarpeisiin vastaamiseksi 
sekä vahvistettava tulosten arvioinnin 
puitteet. Niiden olisi sisällettävä myös 
muita osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 130
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Kun kaupunki- tai 
aluekehitysstrategia edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa, koska siihen 
sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

(65) Kun kaupunki- tai maaseutualueiden 
kehittämisstrategia edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, koska siihen sisältyy 
yhden tai usean toimenpideohjelman 
useampaan kuin yhteen toimintalinjaan 
liittyviä investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 131
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Kun kaupunki- tai aluekehitysstrategia 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
koska siihen sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

(65) Kun kaupunki-, maaseutu- tai 
aluekehitysstrategia edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, koska siihen sisältyy 
yhden tai usean toimenpideohjelman 
useampaan kuin yhteen toimintalinjaan 
liittyviä investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

Or. es

Amendment 132
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Recital 70

Text proposed by the Commission Amendment

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 
tuensaajilla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 
tuensaajilla, mutta varsinkin komissiolla. 
Nykytekniikalla on mahdollista julkistaa 
havainnollisella tavalla maakohtaiset 
rahavirrat ja niillä saavutetut tulokset 
yhdellä keskitetyllä verkkosivustolla. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu tiedotus ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
varoilla on tuettava myös toimielinten 
tiedotustoimintaa, joka koskee Euroopan 
unionin poliittisia prioriteetteja, edellyttäen 
että ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
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tavoitteisiin.

Or. fi

Tarkistus 133
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Jotta voitaisiin varmistaa rahastojen 
saavutuksista annettavan tiedon laaja 
jakelu ja unionin asema tässä yhteydessä 
sekä tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista, tässä 
asetuksessa olisi määriteltävä 
yksityiskohtaiset säännöt tiedottamis- ja 
viestintätoimenpiteistä sekä näiden 
toimenpiteiden tietyistä teknisistä piirteistä.

(71) Jotta voitaisiin varmistaa rahastojen 
saavutuksista annettavan tiedon laaja 
jakelu ja unionin asema tässä yhteydessä 
sekä tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista erityisesti eri 
sidosryhmiä edustavien järjestöjen kautta, 
tässä asetuksessa olisi määriteltävä 
yksityiskohtaiset säännöt tiedottamis- ja 
viestintätoimenpiteistä sekä näiden 
toimenpiteiden tietyistä teknisistä piirteistä.

Or. fr

Tarkistus 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Jotta voitaisiin suojata unionin 
taloudellisia etuja ja tarjota ohjelmien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen tarvittavat resurssit, olisi 
oltava toimenpiteitä, joiden avulla 
komissio voi keskeyttää maksatuksen 
toimintalinjan tai toimenpideohjelman 
tasolla.

(85) Jotta voitaisiin suojata unionin 
taloudellisia etuja ja tarjota ohjelmien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen tarvittavat resurssit, olisi 
oltava toimenpiteitä, joiden avulla 
komissio voi keskeyttää maksatuksen 
toimintalinjan tai toimenpideohjelman 
tasolla. Päättäessään maksujen 
keskeyttämisestä komission on otettava 
huomioon keskeytyksen vaikutukset 
kyseisen alueen talouteen ja 
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yhteiskuntaan.

Or. es

Tarkistus 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, kasvuun 
ja kilpailukykyyn liittyvän varauksen 
kohdentamista koskevat lisäsäännöt, 
paikallisten kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
suuntaviivat, yhteisen strategiakehyksen 
hyväksyminen, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
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koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve 
mukauttaa niitä tulevaisuudessa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve 
mukauttaa niitä tulevaisuudessa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta; sekä rahastojen 
osalta päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä ja vapauttamisen 
tapauksessa päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta; sekä rahastojen osalta 
päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
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jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. es

Tarkistus 137
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta; sekä rahastojen 
osalta päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä ja vapauttamisen 
tapauksessa päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta; sekä rahastojen osalta 
päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
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rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. en

Tarkistus 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi ja jossa vahvistetaan kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta kustakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastosta 
tuettavat keskeiset toimenpiteet sekä 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa;

(2) ’yhteisellä strategiakehyksellä’ 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian yleistavoitteet muunnetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskeisiksi toimenpiteiksi ja jossa 
vahvistetaan kunkin yleistavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet 
sekä mekanismit, joilla varmistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys suhteessa jäsenvaltioiden ja 
unionin tavoitteeseen yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestävän 
kehityksensaavuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on myös tukea unionin ja jäsenvaltioiden 
monivuotisia yhteisiä toimenpiteitä
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian 
yleistavoitteiden toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 140
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

(4) ’ohjelmatyöllä’ 5 artiklan mukaisesti 
yhdessä kumppanien kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
toteutettavaa monivaiheista organisointi-, 
päätöksenteko- ja varojenjakomenettelyä, 
jonka tavoitteena on panna täytäntöön 
unionin ja jäsenvaltioiden monivuotiset 
yhteiset toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 10 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(10) ’valtiontuella’ Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvaa tukea, jonka tässä asetuksessa 
katsotaan sisältävän myös 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
15 päivänä joulukuuta 2006 annetussa 
komission asetuksessa (EY) 
N:o 1998/2006, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
maataloustuotteiden tuotannon alalla 
20 päivänä joulukuuta 2007 annetussa 
komission asetuksessa (EY) 
N:o 1535/2007 ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
kalastusalalla ja asetuksen (EY) 
N:o 1860/2004 muuttamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 2007 annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 875/2007 tarkoitetun 
vähämerkityksisen tuen;

(10) ’valtiontuella’ Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvaa tukea, jonka tässä asetuksessa 
katsotaan sisältävän myös 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
15 päivänä joulukuuta 2006 annetussa 
komission asetuksessa (EY) 
N:o 1998/2006, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
maataloustuotteiden tuotannon alalla 
20 päivänä joulukuuta 2007 annetussa 
komission asetuksessa (EY) 
N:o 1535/2007 ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
kalastusalalla ja asetuksen (EY) 
N:o 1860/2004 muuttamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 2007 annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 875/2007 ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamisesta yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville 
yrityksille myönnettävään 
vähämerkityksiseen tukeen 25 huhtikuuta 
2012 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 360/20121 tarkoitetun 
vähämerkityksisen tuen sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
106 artiklan 2 kohdan määräysten 
soveltamisesta tietyille yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja tuottaville yrityksille 
korvauksena julkisista palveluista 
myönnettävään valtiontukeen 20 päivänä 
joulukuuta 2001 tehdyssä komission 
päätöksessä2 tarkoitetun tietyille yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja tuottaville yrityksille julkisista 
palveluista myönnettävän tuen.

1 EUVL L 114, 26.4.2012, s. 8.
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2 EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Perustelu

Julkisten palvelujen toimittaminen olisi sisällytettävä 'valtiontuen' määritelmään, koska se on 
yksi valtiontuen muodoista.

Tarkistus 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja
tarpeita ja jotka pannaan täytäntöön 
soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin myös älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian yleistavoitteiden 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 143
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 

(18) ’kumppanuussopimuksella’ 
jäsenvaltion tämän asetuksen 5 artiklan 
mukaisesti yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
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strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen;

varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti, samalla kun 
tunnustetaan alueiden erilaiset tarpeet ja 
taataan tarvittava joustavuus kestävää 
alueellista kehitystä varten, ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen; 

Or. en

Tarkistus 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen;

(18) ’kumppanuussopimuksella’ 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä varten
monivuotisten ohjelmien kautta kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia tukitoimia 
täydentävää tukea myös älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian yleistavoitteiden toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 146
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen sekä 
rahastokohtaisten tehtävien 
suorittamiseen niiden perussopimuksen 
mukaisten tavoitteiden pohjalta, ottaen 
huomioon asiaankuuluvat yhdennetyt 
suuntaviivat, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaiset asiaankuuluvat
maakohtaiset suositukset sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

Or. en
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Tarkistus 147
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon perussopimuksen 9 artikla, 
yhdennetyt suuntaviivat, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaiset 
maakohtaiset suositukset sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

Or. fr

Tarkistus 148
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuki on unionin politiikkojen ja 
prioriteettien mukaista ja että se täydentää 
unionin muita välineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuki on unionin asiaankuuluvien 
politiikkojen ja prioriteettien  mukaista 
monialaiset tavoitteet mukaan luettuina ja 
että se täydentää unionin muita välineitä.

Or. en

Tarkistus 149
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

4. Alueviranomaiset vastaavat ohjelmien
hallinnosta ja täytäntöönpanosta sekä 
tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisten tehtäviensä 
suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. fr

Tarkistus 150
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän ja 
edunsaajan koon suhteen.

Or. en

Tarkistus 151
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta.

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta sekä 
tiedottamalla mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista ja tekemällä 
koheesiopolitiikan roolista ja 
saavutuksista yleisesti tunnettuja.

Or. en

Tarkistus 152
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten
on järjestettävä kumppanuussopimuksen ja 
kunkin ohjelman osalta kumppanuudet 
seuraavien kumppaneiden kanssa:

Or. fr

Tarkistus 153
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten
on järjestettävä kumppanuussopimuksen ja 
kunkin ohjelman osalta kumppanuudet 
seuraavien kumppaneiden kanssa:
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Or. fr

Tarkistus 154
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut julkiset 
viranomaiset;

a) muut toimivaltaiset julkiset 
viranomaiset;

Or. fr

Tarkistus 155
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut julkiset 
viranomaiset;

a) muut toimivaltaiset julkiset 
viranomaiset;

Or. fr

Tarkistus 156
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
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edistämisestä vastaavat elimet. syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet, sosiaalista osallisuutta edistävät 
valtiosta riippumattomat järjestöt ja 
kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisopolitiikan aloilla toimivat järjestöt.

Or. en

Tarkistus 157
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet, 
kuten sosiaalista osallisuutta edistävät 
järjestöt, jotka eivät tavoittele voittoa, sekä 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

Or. en

Tarkistus 158
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
kumppanuuteen mukaan sellaiset elimet, 
järjestöt ja ryhmät, jotka saattavat 
vaikuttaa ohjelmien täytäntöönpanoon tai 
joihin ohjelmien täytäntöönpano saattaa 
vaikuttaa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niihin ryhmiin, joihin 
ohjelmat saattavat vaikuttaa ja joilla 
saattaa olla vaikeuksia vaikuttaa 
ohjelmiin, erityisesti muita heikommassa 
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asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin 
ryhmiin.

Or. en

Tarkistus 159
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen ja 
1 kohdassa tarkoitetun 
kumppanuussopimuksen mukaisesti
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Or. en

Tarkistus 160
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Kumppaneiden on 
osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
jäsenvaltioiden institutionaalisen 
rakenteen mukaisesti eri alueellisia tasoja 
edustavat kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmistelun kaikkiin 
vaiheisiin sekä ohjelmien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin kaikkiin vaiheisiin. 
Kumppaneiden on osallistuttava ohjelmien 
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seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 161
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin. Kumppaneille 
taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet 
saada näitä tarkoituksia varten varattua 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin ajoissa ja 
johdonmukaisesti. Kumppaneiden on 
osallistuttava ohjelmien 
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seurantakomiteoihin. seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 163
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti sen jälkeen, kun se on kuullut 
laajasti kohdassa 1 tarkoitettuja 
kumppaneita unionin tasolla, jotta se voi 
antaa parhaisiin käytänteihin perustuvat
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi kumppanuussopimusten 
ja ohjelmien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin aikana sekä tietojen, 
kokemusten, tulosten ja parhaiden
käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 164
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 

3. Sen jälkeen kun on järjestetty kaikkien 
asiaankuuluvien kumppaneiden, muun 
muassa ammattiliittojen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
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vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

pakollinen kuuleminen unionin tasolla, 
siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 165
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Sen jälkeen kun on kuultu kaikkia 
asiaankuuluvia kumppaneita, muun 
muassa ammattiliittoja ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, unionin 
tasolla, siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 140 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Kun komissio on kuullut 
työmarkkinaosapuolia ja asianomaisia 
kansalaisyhteiskunnan jäseniä, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 140 artiklan mukaisesti, jotta se 
voi antaa toimintaohjeet, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. es

Tarkistus 167
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi eurooppalaisten 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten sekä 
kumppanijärjestöjen kuulemisen jälkeen 
antaa eurooppalaiset käytännesäännöt, 
joissa vahvistetaan tavoitteet ja 
edellytykset kumppanuuden 
täytäntöönpanon tukemiseksi sekä tietojen, 
kokemusten, tulosten ja hyvien 
käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. fr

Tarkistus 168
Nadja Hirsch
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaiset hallintoviranomaiset 
edistävät yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanolla tämän 
asetuksen 5 artiklan 1 c) kohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kohtuullista 
osallistumista rahoitustoimenpiteisiin ja 
toimenpiteiden saatavilla oloa erityisesti 
köyhyyden torjunnan ja sosiaalisen 
osallistumisen, naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon sekä yhtäläisten 
mahdollisuuksien osalta.

Or. de

Tarkistus 169
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon
edistäminen sekä syrjimättömyys

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien
edistäminen sekä syrjimättömyys

Or. en

Tarkistus 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys
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Or. en

Tarkistus 171
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja 
sukupuolinäkökohtien johdonmukaisen
huomioon ottamisen yhteisen strategisen 
viitekehyksen rahastojen valmistelun, 
ohjelmatyön ja täytäntöönpanon, 
seurannan ja arvioinnin kaikissa 
vaiheissa menetelmillä, joilla arvioidaan 
tasa-arvonäkökohtien huomioimista 
budjetoinnissa.
Jäsenvaltiot mahdollistavat lisäksi naisten 
ja miesten tasapainoisen osallistumisen 
toimenpideohjelmien hallinnointiin ja 
täytäntöönpanoon paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla sekä 
raportoivat tässä asiassa tapahtuneesta 
edistyksestä.

Or. en

Tarkistus 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista edistetään ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
yhtäläisiä oikeuksia ja syrjimättömyyttä
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.
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Or. es

Tarkistus 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista edistetään ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolten tasa-arvoa 
koskeviennäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ja että se varmistetaan 
ohjelmien valmistelussa,
täytäntöönpanossa, seurannassa ja
arvioinnissa ajoissa ja johdonmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 174
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa, 
ohjelmatyössä, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 175
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana 
kiinnittäen erityistä huomioita sellaisiin 
henkilöihin, joihin kohdistuu monenlaista 
syrjintää. Vammaisten mahdollisuudet 
ovat yksi niistä perusteista, joita on 
noudatettava määriteltäessä rahastoista 
osarahoitusta saavia toimia ja jotka on 
otettava huomioon täytäntöönpanon eri 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 176
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi, 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
estämiseksi sekä varmistavat 
segregoitumisen ehkäisemisen ja 
osallistumismahdollisuuksien takaamisen 
ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon 
aikana.

Or. en
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Tarkistus 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen ympäristön 
ja yhteiskunnan kannalta kestävän 
kehityksen takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 178
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
panoksen parantaminen ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävässä 
kehityksessä;

Or. en

Tarkistus 179
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) pienten, keskisuurten ja mikroyritysten
sekä itsenäisten ammatinharjoittajien, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen

(6) ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen sekä 
energian ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Or. en

Tarkistus 181
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden edistäminen, pk-yritysten 
tukeminen uusien kestävien ja
ihmisarvoisten työpaikkojen luomisessa 
sekä työvoiman liikkuvuuden tukeminen;

Or. en



PE489.560v02-00 58/219 AM\903982FI.doc

FI

Tarkistus 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) korkealaatuisen työllisyyden sekä 
hyvän ja ihmisarvoisen työn edistäminen;

Or. en

Tarkistus 183
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) laadukkaan työllisyyden edistäminen 
ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen;

Or. en

Tarkistus 184
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja
köyhyyden torjunta

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen 
sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta;

Or. en

Tarkistus 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta

(9) aktiivisen sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja köyhyyden torjunta;

Or. en

Perustelu

Sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi EU:n rahastoissa olisi keskityttävä 
aloitteisiin ja pitkän aikavälin investointeihin, joilla aktivoidaan sosiaalisesti syrjäytyneitä ja 
köyhyydestä kärsiviä, sellaisten aloitteiden sijasta, joissa vain jaetaan varoja uudelleen 
sosiaaliapua varten.

Tarkistus 186
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden ja integraation
edistäminen sekä köyhyyden torjunta;

Or. de

Tarkistus 187
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen yleissivistävään ja 
ammatilliseen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;
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Or. de

Tarkistus 188
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

Or. en

Tarkistus 189
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon, ammatilliseen 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;

Or. fr

Tarkistus 190
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

Or. en
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Tarkistus 191
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) investoiminen liikuntarajoitteisten, 
myös vanhusten ja vammaisten, 
osallistumismahdollisuuksiin

Or. en

Tarkistus 192
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan ja osallistavan julkishallinnon 
edistäminen sekä työmarkkinaosapuolten, 
valtioista riippumattomien järjestöjen, 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
muiden sidosryhmien, erityisesti 
asetuksen (EU) N:o [CPR...] 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden, valmiuksien 
kehittämisen edistäminen.

Or. en

Tarkistus 193
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen
yhteistyössä eurooppalaisten 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten sekä 
kumppanijärjestöjen kanssa.

Or. fr

Tarkistus 194
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) osuus- ja yhteisötalouden 
edistäminen.

Or. de

Tarkistus 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian yleistavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Or. en
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Tarkistus 196
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen suositelluiksi toimenpiteiksi, 
jotta voidaan edistää unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä.

Or. en

Tarkistus 197
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetaan

Yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetaan yhteistyössä eurooppalaisten 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa

Or. fr

Tarkistus 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta (a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
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kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet;

kasvua koskevan unionin strategian 
kunkin yleistavoitteen osalta ja 9 artiklassa 
määritetyt temaattiset tavoitteet huomioon 
ottaen kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Komissio esittää kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä yhteistä 
strategiakehystä koskevan ehdotuksen, 
joka Euroopan parlamentin ja neuvoston 
on hyväksyttävä tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia 
muuttuu merkittävästi, komissio 
tarkastelee yhteistä strategiakehystä 
uudelleen ja tarvittaessa hyväksyy 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
delegoidulla säädöksellä 142 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en



AM\903982FI.doc 65/219 PE489.560v02-00

FI

Tarkistus 201
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on yhdessä 
alueviranomaisten kanssa valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

Or. fr

Tarkistus 202
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten on 
laadittava kumppanuussopimus 
yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Or. fr

Tarkistus 203
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
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kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

kumppanuussopimus kaikissa sen 
valmistelun vaiheissa läheisessä 
yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Or. en

Tarkistus 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

Or. es

Tarkistus 205
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

Or. fr

Tarkistus 206
Gabriele Zimmer
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) järjestelyt, joilla varmistetaan
yhdenmukaistaminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian kanssa, mukaan lukien 
seuraavat:

(a) järjestelyt, joilla edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian yleistavoitteiden 
saavuttamista, mukaan lukien seuraavat:

Or. en

Tarkistus 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset;

(i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 208
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 

(i) analyysi eroista ja kestävään 
kehitykseen liittyvistä tarpeista, kun 
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strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet,
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset;

otetaan huomioon temaattiset tavoitteet, 
tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklassa
määritellyt monialaiset periaatteet, 
yhteisessä strategiakehyksessä määritellyt
suositellut toimenpiteet, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa
asiaankuuluvissa maakohtaisissa 
suosituksissa asetetut tavoitteet sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

Or. en

Tarkistus 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

(ii) ohjelmista tehty tiivistelmäanalyysi, 
joka sisältää temaattisten tavoitteiden 
valintaa koskevat perustelut, yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen alustavan jaon sekä yhteenvedon 
kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston tärkeimmistä odotetuista 
tuloksista;

Or. en

Tarkistus 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
yhteenveto kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tärkeimmistä 

Poistetaan.
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odotetuista tuloksista;

Or. en

Tarkistus 211
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) luettelo EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista, lukuun 
ottamatta Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ohjelmista sekä 
alustavat määrärahat kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta ja kunkin 
vuoden osalta;

vii) luettelo EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista sekä
Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyvistä ohjelmista, 
lukuun ottamatta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
ohjelmia, sekä alustavat määrärahat kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
ja kunkin vuoden osalta;

Or. fr

Tarkistus 212
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, esikaupunki-, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden sekä 
alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
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kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Or. fr

Tarkistus 213
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) komission suuntaviivoihin perustuva 
yhdennetty lähestymistapa, jolla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintävaarassa tai
köyhtymistä tai sosiaalista syrjäytymistä 
koskevassa vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin ja kiinnitetään 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;
Yhdennetyllä lähestymistavalla 
osoitetaan, miten yhteisen 
strategiakehyksen rahastoilla edistetään 
sellaisten kansallisiin uudistusohjelmiin 
sisältyvien ja jäsenvaltioiden julkisella 
politiikalla tuettavien yhdennettyjen 
kansallisten köyhyyden torjuntaa 
koskevien strategioiden toteutumista, 
joilla edistetään kaikkien 
köyhtymisvaarassa tai sosiaalista 
syrjäytymistä koskevassa vaarassa olevien 
ryhmien osallisuutta, kuten korostetaan 
kansallisissa sosiaaliraporteissa;

Or. en

Tarkistus 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suuressa syrjintävaarassa tai sosiaalista 
syrjäytymistä koskevassa vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin ja kiinnitetään 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta. 
Yhdennetyllä lähestymistavalla 
osoitetaan, miten yhteisen 
strategiakehyksen rahastoilla edistetään 
sellaisten yhdennettyjen kansallisten 
köyhyyden torjuntaa koskevien 
strategioiden toteutumista, joilla 
edistetään kaikkien köyhyydestä kärsivien 
ja sosiaalisesti syrjäytyneiden tai 
köyhtymisvaarassa tai sosiaalista 
syrjäytymistä koskevassa vaarassa olevien 
ryhmien osallisuutta, kuten korostetaan ja 
kuvataan kansallisissa 
sosiaaliraporteissa;

Or. en

Tarkistus 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 

c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
sosiaalisesti syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
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määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

sekä määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta, jotta 
voidaan edistää köyhyyden torjuntaan 
tähtäävien kansallisten strategioiden 
täytäntöönpanoa;

Or. es

Tarkistus 216
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty kestävä lähestymistapa, 
jolla vastataan köyhyydestä eniten 
kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintävaarassa
tai sosiaalista syrjäytymistä koskevassa 
vaarassa olevien kohderyhmien tarpeisiin 
ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. en

Tarkistus 217
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
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tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin sekä 
vammaisiin, sekä määrärahojen alustava 
jako asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. en

Tarkistus 218
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tapa, jolla yhteisen strategiakehyksen 
rahastot edistävät sellaisten kansallisiin 
uudistusohjelmiin sisältyvien 
yhdennettyjen kansallisten köyhyyden 
torjuntaa koskevien strategioiden 
toteutumista, joilla edistetään köyhyydestä
kärsivien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden tai 
köyhtymisvaarassa tai sosiaalista 
syrjäytymistä koskevassa vaarassa olevien 
ryhmien osallisuutta, kuten korostetaan 
kansallisissa sosiaaliraporteissa;

Or. en

Tarkistus 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – ensimmäinen kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan työttömyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
kiinnitetään erityistä huomiota 
nuorisotyöttömyyteen selostaen niitä 
toimenpiteitä, joilla työttömyyttä pyritään 
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rahastojen kussakin strategiassa 
vähentämään, sekä tähän tarkoitukseen 
osoitettavien määrärahojen jako;

Or. es

Tarkistus 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) yhteenveto ennakkoehtojen 
täyttymisen arvioinnista sekä kansallisella 
ja alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

(iv) toteutetut toimenpiteet 
monitasohallintoperiaatteen 
noudattamiseksi ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden ottamiseksi 
mukaan sekä kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa sekä 
ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, arvioinnissa ja 
seurannassa 5 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti, mukaan 
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luettuna luettelo mukaan otetuista 
kumppaneista, kuvaus niiden 
valintatavasta ja vastuualueista sekä 
kumppaneiden näkemykset 
kumppanuussopimuksen sisällöstä ja 
kumppanuusperiaatteen toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 222
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

(iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan, toimien tehokkuus
sekä kyseisten kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. en

Tarkistus 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – ensimmäinen kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

iv) luettelo kumppaneista ja toteutetut 
toimenpiteet kumppaneiden ottamiseksi 
mukaan sekä kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. es
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Tarkistus 224
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv a) eritelmä kumppanuuden 
täytäntöönpanon oikeudellisista ja 
hallinnollisista esteistä jäsenvaltioissa ja 
esteiden poistamiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 225
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv b) eritelmä merkityksellisten nykyisten 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
kumppanuuksien ja monitasoisen 
hallinnon rakenteista sekä siitä, miten ne 
otetaan huomioon;

Or. en

Tarkistus 226
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) sen arviointi, onko viranomaisten ja, 
tapauksen mukaan, tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia tarpeen vahvistaa, 
ja tässä tarkoituksessa toteutettavat 

(i) sen arviointi, onko viranomaisten ja 
tuensaajien sekä 5 artiklan 1 kohdan a, b 
ja c alakohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden hallinnollisia valmiuksia 
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toimenpiteet; tarpeen vahvistaa, ja tässä tarkoituksessa 
toteutettavat toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 227
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen, 
yhteisen strategiakehyksen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisten maakohtaisten suositusten sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettujen neuvoston 
suositusten kanssa ottaen huomioon 
ohjelmien ennakkoarvioinnit ja esittää 
huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen, 
yhteisen strategiakehyksen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisten maakohtaisten suositusten sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettujen neuvoston 
suositusten kanssa ottaen huomioon 
ohjelmien ennakkoarvioinnit ja esittää 
huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Komissio arvioi 
lisäksi sitä, ovatko jäsenvaltioiden julkiset 
politiikat myös unionin tavoitteiden 
mukaisia. Jäsenvaltion on toimitettava 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava kumppanuussopimusta.

Or. en

Tarkistus 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 

Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
keskitettävä tuki rahastokohtaisten 
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toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
ja perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetuissa 
asiaankuuluvissa neuvoston suosituksissa 
mainittuihin haasteisiin sekä otettava
huomioon kansalliset ja alueelliset tarpeet.

sääntöjen mukaisesti toimenpiteisiin, joista 
saadaan eniten lisäarvoa älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian yleistavoitteiden 
saavuttamiseksi ottaen huomioon 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset
tarpeet.

Or. en

Tarkistus 229
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Ennakkoehdot

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston 
osalta rahastokohtaisissa säännöissä.
2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
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toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.
5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.
6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 230
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava alue- ja 
paikallisviranomaisten hyväksymällä 
tavalla, täyttyvätkö sovellettavat 
ennakkoehdot hallinnon eri tasojen 
toimivallan jaon mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 231
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
Arvioinnissa on sovellettava yhteistä 
menetelmää, ja siihen on otettava mukaan 
5 artiklassa tarkoitetut kumppanit.

Or. en

Tarkistus 232
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Jäsenvaltioiden on alue- ja
paikallisviranomaisten hyväksymällä 
tavalla määriteltävä ennakkoehtojen 
täyttymiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

Or. fr

Tarkistus 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Mikäli komissio 
toteaa, ettei ennakkoehtoja täytetä sovitun 
aikataulun mukaisesti, se voi aloittaa 
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kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

jäsenvaltiolle annettavia suosituksia 
koskevan menettelyn. Kun jäsenvaltio ei 
hyväksy tarvittavia toimenpiteitä 
suositusten noudattamiseksi, komissio voi 
päättää keskeyttää ohjelmaan liittyvät 
välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain, 
kunnes ennakkoehdon täyttämiseen 
tarkoitetut toimenpiteet on saatettu 
hyväksyttävällä tavalla päätökseen. Jos 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei toteuteta ohjelmassa 
vahvistettuun määräaikaan mennessä, 
komissiolle muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen. Päättäessään maksujen 
keskeyttämisestä komission on otettava 
huomioon keskeytyksen vaikutukset 
kyseisen jäsenvaltion talouteen ja 
yhteiskuntaan. Keskeytykset olisi 
lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 234
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.
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muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. fr

Tarkistus 235
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen. Jos jo täytettyä 
ennakkoehtoa ei pidetä täytettynä 
ohjelman täytäntöönpanon aikana, 
komissiolle muodostuu myös peruste 
maksujen keskeyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 236
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
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täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Komission on tässä 
yhteydessä sisällytettävä taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset 
päätöksentekomenettelyynsä. Jos 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei toteuteta ohjelmassa 
vahvistettuun määräaikaan mennessä, 
komissiolle muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. de

Tarkistus 237
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
saattaa muodostua peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en
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Tarkistus 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 239
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.



AM\903982FI.doc 85/219 PE489.560v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 241
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 242
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä mainitun tarkastelun lisäksi 
komission on huolehdittava 
varhaisvaroitusjärjestelmän tavoin 
toimivasta jatkuvasta seurannasta 
sellaisten ohjelmien havaitsemiseksi, jotka 
eivät edistä yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen päämäärien ja tavoitteiden 
toteutumista, maksujen keskeytyksen 
ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 243
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 20 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 20 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 245
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman
prioriteetissa ei ole saavutettu 
vuodelle 2016 asetettuja välitavoitteita, 
komissio antaa kyseessä olevalle 
jäsenvaltiolle suosituksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 2 osan 18 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Jäsenvaltion 
on tehtävä ehdotus suoritusvarauksen 
kohdentamisesta kyseisessä komission 
päätöksessä ilmoitettujen ohjelmien ja 
prioriteettien osalta. Komissio hyväksyy 
kyseisten ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Komissio 
hyväksyy kyseisten ohjelmien muutoksen 
26 artiklan mukaisesti.
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tietoja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, suoritusvarausta ei 
kohdenneta kyseisten ohjelmien tai 
prioriteettien osalta.

Or. es

Tarkistus 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita 
eikä kyseinen jäsenvaltio toteuta 
tarvittavia toimenpiteitä tilanteen 
korjaamiseksi, komissio voi keskeyttää 
ohjelman prioriteetin välimaksut kokonaan 
tai osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.
Päättäessään maksujen keskeyttämisestä 
komission on otettava huomioon 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen ja yhteiskuntaan. 
Keskeytykset olisi lopetettava ja varat 
asetettava jälleen kyseisen jäsenvaltion 
saataville heti, kun jäsenvaltio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – IV luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Makrotaloudelliset ehdot Tilapäisistä talousarviovaikeuksista 
kärsiviä jäsenvaltioita koskevat 
erityissäännökset

Or. en

Tarkistus 249
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Makrotaloudelliset ehdot Tilapäisistä talousarviovaikeuksista 
kärsivien jäsenvaltioiden maksut

Or. en

Tarkistus 250
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

EU:n rakennerahastojen maksujen keskeyttäminen kokonaan tai osittain sellaisten 
jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka eivät täytä makrotaloudellisia ehtoja, ei ole oikeasuhtaista, 
koska se koskee ainoastaan niitä jäsenvaltioita, jotka hyötyvät EU:n koheesiopolitiikasta. 
Lisäksi tämäntyyppiset seuraamukset voivat jopa heikentää entisestään taloudellisista 
vaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilannetta.

Tarkistus 255
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava ehdotus 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien muuttamisesta 
yhden kuukauden kuluessa. Tarvittaessa 
komissio esittää huomautuksia yhden 
kuukauden kuluessa muutosten 
toimittamisesta, jolloin jäsenvaltion on 
toimitettava ehdotuksensa uudelleen yhden 
kuukauden kuluessa.

2. Jäsenvaltion on toimitettava ehdotus 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien muuttamisesta 
kolmen kuukauden kuluessa. Tarvittaessa 
komissio esittää huomautuksia yhden 
kuukauden kuluessa muutosten 
toimittamisesta, jolloin jäsenvaltion on 
toimitettava ehdotuksensa uudelleen yhden 
kuukauden kuluessa.

Or. de

Tarkistus 256
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi silloin, kun 
rahoitustuki on asetettu jäsenvaltion 
saataville 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti ja liittyy sopeutusohjelmaan, 
muuttaa kumppanuussopimusta ja 

Poistetaan.
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ohjelmia ilman jäsenvaltion ehdotusta 
maksimoidakseen käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset. 
Varmistaakseen kumppanuussopimuksen 
ja asiaankuuluvien ohjelmien 
täytäntöönpanon vaikuttavuuden 
komissio osallistuu niiden hallinnointiin 
sopeutusohjelmassa tai kyseisen 
jäsenvaltion kanssa allekirjoitetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa esitetyllä 
tavalla.

Or. de

Tarkistus 257
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdassa 
tarkoitettua komission pyyntöä tai ei yhden 
kuukauden kuluessa vastaa riittävällä 
tavalla 2 kohdassa tarkoitettuihin 
komission huomautuksiin, komissio voi 
kolmen kuukauden kuluessa 
huomautustensa antamisesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kyseisten ohjelmien maksujen 
keskeyttämisestä osittain tai 
kokonaisuudessaan.

5. Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdassa 
tarkoitettua komission pyyntöä tai ei 
kolmen kuukauden kuluessa vastaa 
riittävällä tavalla 2 kohdassa tarkoitettuihin 
komission huomautuksiin, komissio voi 
kuuden kuukauden kuluessa 
huomautustensa antamisesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kyseisten ohjelmien maksujen 
keskeyttämisestä osittain tai 
kokonaisuudessaan.

Or. de

Tarkistus 258
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 21 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai kokonaisuudessaan 
5 ja 6 kohdan mukaisesti, komissio 
varmistaa, että keskeytys on 
oikeasuhteinen ja vaikuttava ottaen 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen.

7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai kokonaisuudessaan 
5 ja 6 kohdan mukaisesti, komissio 
varmistaa, että se käyttää tässä yhteydessä 
oikeuttaan ainoastaan tilanteen 
edellyttäessä viimeisen keinon käyttöä ja 
että keskeytys on oikeasuhteinen ja 
vaikuttava ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen, ja noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen.

Or. de

Amendment 259
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 2 – article 22

Text proposed by the Commission Amendment

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin kullekin EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston prioriteetille tai 
kullekin Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
toimenpiteelle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 
sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:

Poistetaan
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(a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/201031 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
(b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut 
käyttöön euroa, saa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/200232 mukaista keskipitkän 
ajan rahoitustukea;
(c) sen saataville on asetettu 
rahoitustukea 11 päivänä heinäkuuta 
2011 allekirjoitetun, Euroopan 
vakausmekanismin perustamisesta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
asetuksen mukaisiin ohjelmiin.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston osalta kullekin 
prioriteetille tai Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
osalta kullekin toimenpiteelle yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, joka vahvistetaan 
komission antamassa ohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä.

Or. fi

Tarkistus 260
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 

Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 15 prosenttiyksikköä suuremmat 
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kuin kullekin EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston prioriteetille tai kullekin 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston toimenpiteelle 
vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua 
osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa 
prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, 
jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä 
seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:

kuin kullekin EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston prioriteetille tai kullekin 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston toimenpiteelle 
vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua 
osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa 
prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, 
jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä 
seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:

Or. en

Tarkistus 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 22 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yleinen työttömyysaste tai nuorten 
työttömyysaste on huomattavasti 
Euroopan keskiarvoa korkeampi;

Or. es

Tarkistus 262
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa. Kunkin 
jäsenvaltion on laadittava ja julkaistava 
kuulemissuunnitelma sekä myöhemmin 
raportti kyseisen kuulemismenettelyn 
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luonteesta ja tuloksista.

Or. en

Tarkistus 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen, ja näiden on 
avattava kuulemisjakso
työmarkkinaosapuolten ja asianomaisten 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten kanssa 
sekä julkaistava tämän kuulemisen 
tulokset ennen kyseisten ohjelmien 
laatimista.

Or. es

Tarkistus 264
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
kumppaneiden kanssa. Kumppaneiden 
kanssa tehtävässä yhteistyössä on 
noudatettava parhaita käytänteitä, jotka 
ovat 5 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen 
käytännesääntöjen perustana.

Or. en
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Tarkistus 265
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kolmen kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen toimittamisesta, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden kuluessa 
yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Or. es

Tarkistus 267
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 23 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 48 
artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kuuden kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen toimittamisesta, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden
kuluessa yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Or. fr

Tarkistus 268
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Monista rahastoista (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
rahoitettavien ohjelmien käyttöönottoa 
kannustetaan voimakkaasti. Komissio 
hyväksyy tätä varten toimet, joilla 
esitetään tällaisten ohjelmien valmistelua 
ja täytäntöönpanoa rahastojen 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 269
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, joilla arvioidaan 
ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
tavoitteiden saavuttamisessa ja joita 
käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa. 
Näihin kuuluvat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
mitattavissa olevat laadulliset ja määrälliset 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä laadullisten 
ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

Or. es

Tarkistus 271
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) 7 ja 8 artiklassa säädettyihin 
monialaisiin periaatteisiin liittyvät 
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indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 272
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset 
indikaattorit, ja niissä voidaan määrittää 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset 
laadulliset ja määrälliset indikaattorit, ja 
niissä voidaan määrittää ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 273
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 
ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä mitattavissa 
olevia laadullisia ja määrällisiä tavoitteita 
ja välitavoitteita sellaisia 7 ja 8 artiklassa 
vahvistettuihin monialaisiin periaatteisiin 
liittyviä indikaattoreita varten, jotka 
tarvittaessa lisätään ohjelmakohtaisiin 
indikaattoreihin ja erityisiin 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 7 ja 
8 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
noudattamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 274
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kunkin ohjelman on täytettävä 
strategista ympäristöarviointia koskevan 
direktiivin (2001/42/EY)1, eläimistöä, 
kasvistoa ja luontotyyppejä koskevan 
direktiivin (92/43/ETY)2, 
vesipuitedirektiivin (2000/60/EY)3 ja 
luonnonvaraisia lintuja koskevan 
direktiivin (2009/147/EY)4 vaatimukset 
ollakseen unionin lainsäädännön 
mukaisia, kuten 6 artiklassa säädetään. 
Lisäksi suunnitelluista 90 artiklassa 
tarkoitetuista suurhankkeista on tehtävä 
niiden ympäristövaikutuksia koskeva 
arviointi neuvoston direktiivien 
85/337/ETY5 ja 97/11/EY6 mukaisesti.

1 EUVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 EUVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.
5 EUVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 EUVL L 73, 14.3.1997, s. 5.

Or. en

Tarkistus 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 5 a kohta (uusi)



PE489.560v02-00 102/219 AM\903982FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

5 a. Niitä jäsenvaltioita varten, joiden 
yleinen ja/tai nuorten työttömyysaste on 
olennaisesti Euroopan keskiarvoa 
korkeampi, on kussakin ohjelmassa 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka 
on tarkoitus käyttää työpaikkojen 
luomista koskeviin tavoitteisiin.

Or. es

Tarkistus 276
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
asiaankuuluviin perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisiin 
maakohtaisiin suosituksiin sekä 
asiaankuuluviin perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annettuihin neuvoston suosituksiin ottaen 
huomioon ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

Or. en
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Tarkistus 277
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua ja kehitystä koskevan 
unionin strategian toteutumiseen, 
kestävään kehitykseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Or. en

Tarkistus 278
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun muutetaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, 
asiaankuuluvaa kumppanuussopimusta ei 
saa muuttaa.

Ohjelmia muutettaessa on noudatettava 
24 artiklassa esitettyjä vaatimuksia ja 
erityisesti niitä, jotka liittyvät monialaisiin 
periaatteisiin kumppanuusperiaate ja 
monitasohallintoperiaate mukaan 
luettuina.
Ohjelmien muuttamispyyntöjen on 
perustuttava myös tarkistettuihin 
ohjelmiin ja tarvittaessa tarkistettuun 
kumppanuussopimukseen.
Kun muutetaan Euroopan alueellinen 
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yhteistyö -tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, 
asiaankuuluvaa kumppanuussopimusta ei 
saa muuttaa.

Or. en

Tarkistus 279
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, erityisesti suurhankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, voimakkaasti innovatiivisten
suurhankkeiden ja pienhankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

Or. en

Tarkistus 280
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin;

(a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin, jotka jäsenvaltiot 
ovat määrittäneet erityisten 
alueyksikköjensä mukaisesti kuultuaan 
kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja 
kumppaneita;

Or. en
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Tarkistus 281
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista,
mukaan lukien paikalliset ihmiset, joilla 
on välitöntä kokemusta köyhyydestä ja 
sosiaalisesta syrjäytymisestä, sekä 
asiaankuuluvien hankkeiden edunsaajat,
ja joiden päätöksenteossa julkisen sektorin 
tai yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus 
ei ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

Or. en

Tarkistus 282
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta ja 
sosiokulttuurisia erityispiirteitä
paikallisissa oloissa, verkostoitumista ja 
tarvittaessa yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 283
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 29 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuvaus prosessista, jonka mukaisesti 
paikallisyhteisö on osallistunut strategian 
kehittämiseen;

(d) kuvaus prosessista, jonka mukaisesti 
paikallisyhteisö, mukaan lukien valtioista 
riippumattomat järjestöt, paikalliset 
ihmiset, joilla on välitöntä kokemusta 
köyhyydestä ja sosiaalisesta 
syrjäytymisestä, sekä asiaankuuluvien 
hankkeiden edunsaajat, on osallistunut 
strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 284
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustaneet tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kestävää kehitystä 
koskevien strategioiden valinnasta vastaa 
komitea, jonka kyseiset ohjelmien 
hallintoviranomaiset ovat perustaneet tähän 
tarkoitukseen. Edellä 5 artiklassa 
tarkoitetut kumppanit ovat 
asianmukaisesti edustettuina tässä 
komiteassa.

Or. en

Tarkistus 285
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
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valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

valinnasta vastaa komitea, johon kuuluu 
talouselämän osapuolia ja 
työmarkkinaosapuolia ja jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustaneet tähän tarkoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 286
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustaneet tähän tarkoitukseen ja jossa 
ovat mukana 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kumppanit.

Or. de

Tarkistus 287
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

(b) suunnitella sukupuolten väliseen tasa-
arvoon perustuva, syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
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kirjallista menettelyä noudattaen;

Or. en

Tarkistus 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 31 artikla – ensimmäinen kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) neuvontakustannukset.

Or. es

Tarkistus 289
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin, mikroluottoihin
ja takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Or. en

Tarkistus 290
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
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säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista ja 
loppukäyttäjille avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista ja 
loppukäyttäjille avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten, mikroluottojen ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Tarkistus 291
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunkialueiden kehittämis- tai
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunki- tai maaseutualueiden
kehittämistoimia ja kaupunkialueiden
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 32 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunkialueiden kehittämis- tai 
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunki- ja maaseutualueiden
kehittämis- tai elvyttämistoimia, joissa maa 
tai kiinteistö on osa investointia. Kyseiset 
maan tai kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

Or. es

Tarkistus 293
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä. Varat, 
jotka ovat käyttämättä kymmenen vuotta 
ohjelman päättämisen jälkeen, siirretään 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 294
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään viiden vuoden aikana 
ohjelman päättämisestä.

Or. fr

Tarkistus 295
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Käyttämättä jääneet varat

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
käyttämättä jääneet varat osoitetaan EU:n 
talousarvioon.

Or. fr

Tarkistus 296
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työjärjestyksen on oltava 41, 42 ja 43 
artiklan sisältämien säännösten 
mukainen, ja siinä on otettava huomioon 
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tämän asetuksen 5 artiklassa esitetyt 
periaatteet. Komissio voi jonkin 5 
artiklassa tarkoitetun kumppanin 
pyynnöstä tarkistaa työjärjestyksen ja 
tehdä siihen tarvittaessa muutoksia.

Or. de

Tarkistus 297
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
edustajista kiinnittäen erityistä huomiota 
kumppaneihin, jotka osallistuvat kyseisten 
ohjelmien valmisteluun. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.
Jäsenvaltion on varmistettava, että 
seurantakomiteassa on tasapuolisesti 
miehiä ja naisia.

Or. en

Tarkistus 298
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kumppaneiden on valittava ja nimettävä 
jäsenet, jotka edustavat niitä 
seurantakomiteassa.

Or. en
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Tarkistus 299
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitean jäsenluettelo on 
julkaistava.

Or. en

Tarkistus 300
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Puheenjohtajan lähettävä elin toimii 
sihteeristönä ja tukee siten kumppaneita 
heidän tehtäviensä hoidossa ja 
puheenjohtajaa kokousten valmistelussa, 
täytäntöönpanossa sekä tulosten 
varmistamisessa.

Or. de

Tarkistus 301
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
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saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

saavuttamisessa tapahtunutta edistystä sekä 
tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklassa 
määriteltyjen monialaisten periaatteiden 
täytäntöönpanoa. Tarkastelua 
suorittaessaan sen on otettava huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset ja 
määrällisten tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunut edistys, sekä tuloskehyksessä 
määritetyt välitavoitteet.

Or. en

Tarkistus 302
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

Or. de

Tarkistus 303
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä
tulosten tarkastelu mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 304
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista. Sen on seurattava antamiensa 
suositusten pohjalta toteutettuja 
toimenpiteitä.

4. Seurantakomitea voi antaa
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista, jotta vähennetään 
tuensaajien hallinnollista rasitusta. Sen 
on seurattava antamiensa suositusten 
pohjalta toteutettuja toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 305
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Seurantakomitean on hyväksyttävä 
44 artiklassa tarkoitetut ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevat 
vuosikertomukset sekä 46 artiklassa 
tarkoitetut edistymiskertomukset.

Or. en
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Tarkistus 306
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi ja 
hallinnon yksinkertaistamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
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muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta.

muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta, köyhyyden 
vähentämistä sekä yleisen ja nuorison 
työttömyysasteen alentamista koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta.

Or. es

Tarkistus 308
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta.

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta sekä toimista, 
joilla pyritään toteuttamaan köyhyyden 
vähentämistä koskeva tavoite.

Or. en

Tarkistus 309
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa arvioidaan 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
asemaa ohjelman täytäntöönpanossa, ja 
se sisältää luettelon osallistuneista 
kumppaneista ja niiden vastuualueista, 
kumppaneiden esittämät näkemykset 
ohjelman ja kumppanuusperiaatteen 
täytäntöönpanosta sekä kuvauksen siitä, 
miten niiden näkemykset on otettu 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 310
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin mitattavissa 
oleviin laadullisiin ja määrällisiin
välitavoitteisiin mukaan lukien 
indikaattorit, jotka liittyvät 7 ja 
8 artiklassa vahvistettuihin monialaisiin 
periaatteisiin, sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 311
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta, köyhyyden 
vähentämistä sekä yleisen ja nuorison 
työttömyysasteen alentamista koskeviin 
tavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 312
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta ja köyhyyden 
vähentämistä koskeviin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian yleistavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 314
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa mukaan lukien luettelo 
osallistuneista kumppaneista ja niiden 
vastuualueista, kumppaneiden 
näkemykset ohjelman ja 
kumppanuusperiaatteen 
täytäntöönpanosta sekä kuvaus siitä, 
miten niiden näkemykset on otettu 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 315
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema ja arvio kyseisen 
kumppanuuden laadusta
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 316
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan liittyvien lippulaiva-aloitteiden
tavoitteiden saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 317
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
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vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua33 koskevaa 
unionin strategiaa, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, ilmastotavoitteita, 
monialaisia indikaattoreita, 
bruttokansantuotetta (BKT), työttömyyttä 
ja laadukkaita työpaikkoja. Jäsenvaltiot 
saattavat käyttää muita yhteiskunnallisia 
ja ympäristöön liittyviä indikaattoreita 
asukaskohtaista BKT:a koskevan 
indikaattorin lisäksi, jotta saadaan 
yhteiskunnallisempi näkemys arvioidun 
alueen tai jäsenvaltion 
hyvinvointitilanteesta.

Or. en

Tarkistus 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen 
vertailuperusteina älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaa unionin 
strategiaa, bruttokansantuotetta (BKT) ja 
työttömyyttä.

Or. es
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Tarkistus 319
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin laadullisiin ja määrällisiin
indikaattoreihin sekä tapauksen mukaan 
ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin liittyvät 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
laadullisten ja määrällisten arviointien 
toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja 
huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

Or. es

Tarkistus 321
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet, tämän asetuksen 6, 7 
ja 8 artiklassa vahvistetut monialaiset 
periaatteet ja prioriteetit sekä kansalliset ja 
alueelliset tarpeet;

Or. en

Tarkistus 322
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ehdotetun ohjelman tai toiminnan 
sisäinen johdonmukaisuus ja suhde muihin 
asiaan liittyviin välineisiin;

(b) ehdotetun ohjelman tai toiminnan 
sisäinen johdonmukaisuus ja suhde muihin 
asiaan liittyviin välineisiin jäsenvaltioiden 
julkinen politiikka mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 323
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden sekä tämän asetuksen 6, 7 ja 
8 artiklassa vahvistettujen monialaisten 
periaatteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
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mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

Or. en

Tarkistus 324
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ehdotettujen ohjelman indikaattorien 
relevanssi ja selkeys;

(e) monialaisten indikaattorien relevanssi 
ja selkeys sekä suunniteltujen 
erityistoimenpiteiden soveltuvuus miesten 
ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien 
edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen 
tämän asetuksen 7 artiklassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti 
mukaan luettuna toimenpiteet 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
haittaavien esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 325
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys
mukaan luettuna toimenpiteet 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
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haittaavien esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 326
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys
mukaan luettuna toimenpiteet 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
haittaavien esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 327
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys
mukaan luettuna toimenpiteet 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
haittaavien esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 328
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä ja 
sosiaalista osallisuutta tukevien 
toimenpiteiden riittävyys.

Or. en

Tarkistus 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) suunniteltujen toimenpiteiden 
soveltuvuus sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, köyhyyden vähentämistä 
koskevien tavoitteiden toteuttamiseen ja 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 330
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) niiden toimenpiteiden soveltuvuus, 
joita suunnitellaan tai joita on toteutettu 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
mukaan ottamiseksi 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
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arviointiin ja seurantaan.

Or. en

Tarkistus 331
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio tekee jälkiarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
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rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Or. es

Tarkistus 333
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan liittyvien lippulaiva-aloitteiden 
tavoitteiden toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 51 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) erityisesti pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille annettava varojen 
saatavuutta koskeva tuki.

Or. es

Tarkistus 335
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi 
erityisesti valtioista riippumattomien 
järjestöjen kesken, myös kolmansien 
maiden kanssa. Jotta varmistetaan
tehokkaampi yleisölle suunnattu viestintä 
ja vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla määrärahoilla on tuettava 
myös toimielinten tiedotustoimintaa, joka 
koskee Euroopan unionin poliittisia 
prioriteetteja siltä osin kuin ne liittyvät 
tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 336
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi,
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi 
erityisesti kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kesken, myös kolmansien 
maiden kanssa. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu viestintä 
ja vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla määrärahoilla on tuettava 
myös toimielinten tiedotustoimintaa, joka 
kattaa Euroopan unionin poliittiset 
prioriteetit, edellyttäen, että ne liittyvät 
tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 337
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) EU:n tasolla koheesiopolitiikan 
alalla toimiville temaattisille 
kattojärjestöille ja valtioista 
riippumattomille järjestöille, 
työmarkkinaosapuolille sekä paikallis-, 
kaupunki- ja alueviranomaisia edustaville 
verkostoille ja liitoille annettava tuki 
verkostoitumiseen seurantakomiteassa 
toimivien kansallisten ja alueellisten 
kumppaneiden kanssa sekä niiden 
keskinäisen ja komission kanssa 
käytävän, koheesiopolitiikkaa koskevan 
jäsennellyn vuoropuhelun edistämiseen; 
tuki tiettyjen erityisaiheiden parissa 
työskenteleville kumppaneille näkemysten 
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vaihtoon ja yhteistyöhön olemassa 
olevissa ja uusissa temaattisissa 
verkostoissa.

Or. en

Tarkistus 338
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden valmiuksien 
ja ammattitaidon lisääminen.

Or. de

Tarkistus 339
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j b) näkemysten vaihdon ja yhteistyön 
tukeminen olemassa olevissa ja uusissa 
tämän asetuksen 30 artiklassa 
tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien temaattisissa 
verkostoissa paikallisten 
kehittämisstrategioiden 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 340
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden, 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden –
näkemysten ja parhaiden käytänteiden 
vaihdon edistämiseksi kansallisella tasolla 
30 artiklassa tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien kesken – ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

Or. en

Tarkistus 341
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
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strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden, talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten
sekä tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja 
käyttää yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja. Nämä toimenpiteet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
ohjelmakausia.

Or. fr

Tarkistus 342
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen toimenpideohjelmissa 
myönnetään 5 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille kumppaneille 
riittävästi teknistä tukea, jotta helpotetaan 
kyseisten kumppaneiden osallisuutta ja 
osallistumista kumppanuussopimusten 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 343
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 52 artikla – 2 a kohta (uusi)



AM\903982FI.doc 135/219 PE489.560v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava 
kaikissa toimenpideohjelmissa, että 
käytettävissä on riittävästi teknistä tukea, 
jotta helpotetaan valtioista 
riippumattomien järjestöjen osallisuutta 
ja osallistumista rahastojen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 52 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava 
kaikissa toimenpideohjelmissa, että 
käytettävissä on riittävästi teknistä tukea, 
jotta helpotetaan valtioista 
riippumattomien järjestöjen osallisuutta 
ja osallistumista rahastojen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 52 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

52 a artikla
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
jokaiseen toimenpideohjelmaan sisältyy 
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tarvittava tekninen tuki, joka helpottaa 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumista 
rahastoja koskevaan valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, valvontaan ja 
arviointiin.

Or. es

Tarkistus 346
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi jos
on vahvistettu erityissääntöjä tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, lukuun 
ottamatta Euroopan alueellisen yhteistyön 
hankkeiden puitteissa toteutettuja menoja 
ja tapauksia, joissa on vahvistettu 
erityissääntöjä tässä asetuksessa tai 
rahastokohtaisissa säännöissä tai tämän 
asetuksen tai rahastokohtaisten sääntöjen 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 55 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Nettotulot, jotka toimi on tuottanut 
suoraan toteuttamisensa aikana ja joita ei 
ole otettu huomioon toimen 
hyväksymisajankohtana, on vähennettävä 
toimen tukikelpoisista menoista tuensaajan 
esittämässä loppumaksupyynnössä. Tätä 

6. Nettotulot, jotka toimi on tuottanut 
suoraan toteuttamisensa aikana ja joita ei 
ole otettu huomioon toimen 
hyväksymisajankohtana, on vähennettävä 
toimen tukikelpoisista menoista tuensaajan 
esittämässä loppumaksupyynnössä. Tätä 
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sääntöä ei sovelleta rahoitusvälineisiin eikä 
palkintoihin.

sääntöä ei sovelleta alle 5000 euron 
arvoisiin hankkeisiin, rahoitusvälineisiin, 
valtiontukisääntöjen piiriin kuuluviin 
toimiin, toimiin, joille annetaan julkista 
tukea kertakorvauksina tai 
vakioyksikkökustannuksina, yhteisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
toteutettaviin toimiin eikä palkintoihin.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään yksinkertaistamiseen ja byrokratian vähentämiseen erityisesti 
pienten hankkeiden ja arvoltaan vähäisten toimien osalta.

Tarkistus 348
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 55 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio laatii erityisen 
tukijärjestelmän Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmien menoja varten 
parantaakseen ohjelmien toteutusta.

Or. fr

Tarkistus 349
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 57 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kertakorvaukset enintään 100 000 
euron julkisen rahoitusosuuden rajoissa;

(c) kertakorvaukset enintään 200 000 
euron julkisen rahoitusosuuden rajoissa;

Or. de
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Tarkistus 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero, joka on kansallisen alv-
lainsäädännön mukaan palautukseen
oikeuttava.

Or. en

Tarkistus 351
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Or. en
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Amendment 352
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 2 – article 60 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista ja rahastokohtaisista 
säännöistä muuta johdu, yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuettujen 
toimien on sijaittava niitä tukevan 
ohjelman kohdealueella, jäljempänä 
”ohjelma-alue”.

1. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista ja rahastokohtaisista 
säännöistä muuta johdu, ja jollei kyse ole 
verkostomaisesta valtakunnallisesta 
toiminnasta, yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tuettujen toimien on sijaittava 
niitä tukevan ohjelman kohdealueella, 
jäljempänä ”ohjelma-alue”.

Or. fi

Tarkistus 353
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan viiden
vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan 
kymmenen vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Or. en

Tarkistus 354
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisten ESR:n tukea saavien toimien 
sekä muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tukea saavien toimien, jotka 
eivät ole infrastruktuuri- eivätkä 
tuotannollisia investointeja, on maksettava 
rahaston rahoitusosuus takaisin ainoastaan 
silloin, kun niillä on sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
velvollisuus ylläpitää investointeja ja kun 
niihin kohdistuu kyseisissä säännöissä 
säädetyn määräajan kuluessa 
tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen.

2. Sellaisten ESR:n tukea saavien toimien 
sekä muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tukea saavien toimien, jotka 
eivät ole infrastruktuuri- eivätkä 
tuotannollisia investointeja, on maksettava 
rahaston rahoitusosuus takaisin ainoastaan 
silloin, kun niillä on sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
velvollisuus ylläpitää investointeja ja kun 
niihin kohdistuu kymmenen vuoden
kuluessa tuotantotoiminnan lopettaminen 
tai sijainnin muuttaminen.

Or. en

Tarkistus 355
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin maksettuihin tai 
niiden maksamiin rahoitusosuuksiin eikä
toimiin, joihin kohdistuu 
tuotantotoiminnan lopettaminen sellaisen 
konkurssin seurauksena, joka ei ole 
petollinen.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
toimiin, joihin kohdistuu 
tuotantotoiminnan lopettaminen sellaisen 
konkurssin seurauksena, joka ei ole 
petollinen.

Or. en

Amendment 356
Sari Essayah
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Proposal for a regulation
Part 2 – article 64 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Kukin yhteisen strategiakehyksen 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaava elin on varainhoitoasetuksen [56 
artiklan 3 kohdan] mukaan hyväksyttävä 
hyväksynnän antavan ministeriötason 
viranomaisen virallisella päätöksellä.

1. Kukin yhteisen strategiakehyksen 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaava elin on varainhoitoasetuksen [56 
artiklan 3 kohdan] mukaan hyväksyttävä 
jäsenvaltion virallisella päätöksellä.

Or. fi

Tarkistus 357
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksynnän on perustuttava 
riippumattoman tarkastuselimen antamaan 
lausuntoon, jossa arvioidaan, täyttääkö 
kyseinen elin hyväksymisperusteet. 
Riippumattoman tarkastuselimen on 
tehtäviään suorittaessaan otettava 
huomioon kansainvälisesti hyväksytyt 
tarkastusstandardit.

3. Hyväksynnän on perustuttava 
riippumattoman tarkastuselimen antamaan 
lausuntoon, jossa arvioidaan, täyttääkö 
kyseinen elin hyväksymisperusteet. 
Riippumattoman tarkastuselimen on 
tehtäviään suorittaessaan otettava 
huomioon kansainvälisesti hyväksytyt 
tarkastusstandardit sekä ympäristöllisiä ja 
sosiaalisia ehtoja koskevat standardit.

Or. fr

Amendment 358
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 2 – article 64 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

4. Hyväksynnän antavan viranomaisen on 
valvottava hyväksyttyä elintä ja 

4. Jäsenvaltion on valvottava hyväksyttyä 
elintä ja peruutettava antamansa 
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peruutettava antamansa hyväksyntä 
virallisella päätöksellä, jos yksi tai useampi 
hyväksymisperuste ei enää täyty, paitsi jos 
kyseinen elin toteuttaa tarvittavat 
korjaukset koeaikana, jonka hyväksynnän 
antava viranomainen määrittää ongelman 
vakavuuden mukaan. Hyväksynnän 
antavan elimen on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä mahdollisesta 
hyväksytylle elimelle määritetystä 
koeajasta ja mahdollisesta peruuttamista 
koskevasta päätöksestä.

hyväksyntä virallisella päätöksellä, jos yksi 
tai useampi hyväksymisperuste ei enää 
täyty, paitsi jos kyseinen elin toteuttaa 
tarvittavat korjaukset koeaikana, jonka 
jäsenvaltio määrittää ongelman 
vakavuuden mukaan. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä 
mahdollisesta hyväksytylle elimelle 
määritetystä koeajasta ja mahdollisesta 
peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Or. fi

Tarkistus 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 66 artikla – neljäs kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta, 
talousarviositoumukset tehdään sen 
jälkeen, kun on annettu komission päätös 
ohjelman muuttamisen hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 360
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa.

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian 
yleistavoitteiden saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 361
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
III osa – 81 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) "Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoite jäsenvaltioissa ja alueilla, jota 
tuetaan kaikista rahastoista; ja

a) "Investoinnit kasvuun, työpaikkoihin ja 
sosiaaliseen osallistumiseen" -tavoite 
jäsenvaltioissa ja alueilla, jota tuetaan 
kaikista rahastoista; ja

Or. de

Tarkistus 362
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
III osa – 82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka ovat asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003 vahvistetun yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
2-tason, jäljempänä ’NUTS 2 -taso’, 
mukaisia.

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun, työpaikkoihin ja sosiaaliseen 
osallistumiseen -tavoitetta kaikilla alueilla, 
jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 
vahvistetun yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön 2-tason, 
jäljempänä ’NUTS 2 -taso’, mukaisia.

Or. de

Tarkistus 363
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
III osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin - Investoinnit kasvuun, työpaikkoihin ja 
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tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kolmelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

sosiaaliseen osallistumiseen -tavoitteen 
määrärahat kohdennetaan seuraaville 
kolmelle NUTS 2 -tason alueiden luokille:

Or. de

Tarkistus 364
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
määrärahojen vuosijakauma Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 
kohdan soveltamista, sekä 
yhteistyöohjelmakohtaisen määrärahojen 
vuosijakauman Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen osalta.

Or. fr

Amendment 365
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 83 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Komission aloitteesta 0,35 prosenttia
kokonaismäärärahoista kohdennetaan 
tekniseen tukeen.

3. Komission aloitteesta 0,2 prosenttia
kokonaismäärärahoista kohdennetaan 
tekniseen tukeen.

Or. fi



AM\903982FI.doc 145/219 PE489.560v02-00

FI

Tarkistus 366
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia 
jakoperusteita:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia 
jakoperusteita sukupuoleen liittyvien 
tilastojen pohjalta:

Or. en

Tarkistus 367
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus, käytettävissä olevat mukautetut 
nettotulot asukasta kohti ja 
työttömyysaste;

Or. en

Amendment 368
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 84 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, ikääntyneiden demografinen 
huoltosuhde, asukastiheys, alueellinen 
vauraus, kansallinen vauraus ja 
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työttömyysaste;

Or. fi

Tarkistus 369
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, koulutustaso 
ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, koulutustaso, käytettävissä
olevat mukautetut nettotulot asukasta 
kohti, sosiaalinen haavoittuvuus, 
demografinen haavoittuvuus ja 
asukastiheys;

Or. en

Amendment 370
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 84 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, 
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, 
koulutustaso, ikääntyneiden demografinen 
huoltosuhde ja asukastiheys;

Or. fi

Amendment 371
Sari Essayah
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 84 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 372
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Vähintään 35 prosenttia 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. en
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Tarkistus 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Vähintään 20 prosenttia 
rakennerahastovaroista, jotka on osoitettu
vähemmän kehittyneille alueille ja alueille, 
joiden asukaskohtainen BKT oli vuosina 
2007–2013 alle 75 prosenttia EU-25:n 
BKT:n keskiarvosta mutta jotka ovat nyt 
tukikelpoisia siirtymäalueiden tai 
kehittyneempien alueiden luokassa, 
40 prosenttia siirtymäalueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. en

Perustelu

ESR:n varojen tehokkaan käytön ja hyödyntämisen varmistamiseksi alueita, joiden 
asukaskohtainen BKT oli vuosina 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-25:n BKT:n keskiarvosta 
ja jotka ovat nyt tukikelpoisia siirtymäalueiden tai kehittyneempien alueiden luokassa, olisi 
siinä tapauksessa kohdeltava samalla tavalla kuin vähemmän kehittyneitä alueita. Vähemmän 
kehittyneillä alueilla ja "phasing- out" -alueilla on hyvin usein erityisiä investointitarpeita, ja 
sen vuoksi niille olisi myönnettävä enemmän liikkumavaraa rakennerahastojen käytössä.

Tarkistus 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 
”Verkkojen Eurooppa” -välinettä on 
10 000 000 000 euroa.

Poistetaan.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.
Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Or. en

Tarkistus 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 

Poistetaan.
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5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 376
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 378
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Amendment 379
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 84 – paragraph 6

Text proposed by the Commission Amendment

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 5 
prosenttia muodostaa suoritusvarauksen, 
joka kohdennetaan 20 artiklan mukaisesti.

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 
jäsenvaltiot voivat käyttää 5 prosenttia 
muodostamaan suoritusvarauksen, joka
tulee kohdentaa 20 artiklan mukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komission on määritettävä niiden 
määrärahojen vähimmäisosuus, jotka on 
kohdennettava "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin"-tavoitteessa erityisesti 
työttömyyden torjuntaan tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin niissä jäsenvaltioissa, 
joiden yleinen ja/tai nuorten 
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työttömyysaste on olennaisesti Euroopan 
keskiarvoa korkeampi.

Or. es

Tarkistus 381
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
III osa – 84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 1 prosentti kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

Or. de

Tarkistus 382
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunki- ja 
maaseutualueiden kestävän kehityksen 
alalla.

Or. en

Tarkistus 383
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunki- ja 
maaseutualueiden kestävän kehityksen 
alalla.

Or. es

Tarkistus 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 2 prosenttia 
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 5 prosenttia 
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Or. en

Tarkistus 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 86 artikla – 3 kohta – kolmas alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet ja 
erityis- tai poikkeustilanteet, kuten 
yksityistämiset tai jäsenvaltion julkisten
tai niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen poikkeuksellisen tason kaudella 
2007–2013. Ne ottavat myös huomioon 
rakennerahastojen kansallisen 
määrärahajaon muutokset verrattuna 
vuosiin 2007–2013.

Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet ja 
erityis- tai poikkeustilanteet, jotka voivat 
merkitä poikkeuksellisia muutoksia
jäsenvaltion julkisissa tai niihin 
rinnastettavissa rakenteellisissa menoissa
kaudella 2007–2013. Ne ottavat myös 
huomioon rakennerahastojen kansallisen 
määrärahajaon muutokset verrattuna 
vuosiin 2007–2013.

Or. es

Tarkistus 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 86 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio toteaa jälkitarkistuksessa, 
ettei jäsenvaltio ole säilyttänyt 
kumppanuussopimuksessa vahvistettua 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen tavoitetasoa 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta liitteessä III esitetyllä 
tavalla, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisun. Päättäessään mahdollisen 
rahoitusoikaisun tekemisestä komissio 
ottaa huomioon sen, onko kyseisen 
jäsenvaltion taloudellinen tilanne 
muuttunut merkittävästi välitarkistuksen 
jälkeen ja onko muutos otettu tuolloin 
huomioon. Rahoitusoikaisun määriä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan liitteessä III olevassa 3 kohdassa.

6. Jos komissio toteaa jälkitarkistuksessa, 
ettei jäsenvaltio ole säilyttänyt 
kumppanuussopimuksessa vahvistettua 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen tavoitetasoa 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta liitteessä III esitetyllä 
tavalla, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisun. Päättäessään mahdollisen 
rahoitusoikaisun tekemisestä komissio 
ottaa huomioon sen, onko jäsenvaltio
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet 
noudattaakseen komission tässä 
tarkoituksessa antamia suosituksia, ja 
sen, onko kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen tilanne muuttunut 
merkittävästi välitarkistuksen jälkeen ja 
onko muutos otettu tuolloin huomioon. 
Rahoitusoikaisun määriä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
liitteessä III olevassa 3 kohdassa.
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Or. es

Tarkistus 387
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien 
sisältö ja hyväksyminen

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien 
sisältö, hyväksyminen ja muuttaminen

Or. en

Tarkistus 388
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa yhden alueluokan osalta ja 
vastaa yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Toimintalinjaan voi 
tarvittaessa kuulua temaattisesti 
johdonmukaisen yhdennetyn 
lähestymistavan vaikuttavuuden ja 
toimivuuden lisäämiseksi pyrittäessä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteisiin:

Or. en
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Tarkistus 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta ja käsittää yhden 
tai useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa toimintalinja 
voi koskea useampaa alueluokkaa tai 
siihen voi kuulua yksi tai useampi 
erilaisiin temaattisiin tavoitteisiin ja 
rahastoihin kuuluva täydentävä 
investointikohde, kun on tarpeen lisätä 
tehokkuutta ja täyttää paremmin älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Joustavuutta on lisättävä suhteessa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaan 
unionin strategiaan.

Tarkistus 390
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a) koskea useampaa kuin yhtä 
alueluokkaa;

Or. en

Tarkistus 391
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) yhdistää yhden tai useamman 
täydentävän investointikohteen EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja ESR:stä yhden 
temaattisen tavoitteen alaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 392
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdistää toimenpideohjelmaan yhden 
tai useamman eri temaattisiin tavoitteisiin 
kuuluvan täydentävän investointikohteen, 
joissa EU:n osuus on enintään 
20 prosenttia, erityisesti tapauksissa, jotka 
koskevat tukea aluekehitykseen 
sovellettavalle yhdennetylle 
lähestymistavalle;

Or. en
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Tarkistus 393
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d) ESR:n osalta yhdistää 9 artiklan 8, 9, 
10 ja 11 kohdassa esitettyihin eri 
temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia 
investointikohteita, jotta helpotettaisiin 
niiden myötävaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

Or. en

Tarkistus 394
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e) Jäsenvaltiot voivat perustaa yksittäisen 
toimintalinjan tietyn toimenpideohjelman 
yhteyteen 52 artiklassa kuvattua teknistä 
tukea varten. Teknistä tukea koskeviin 
ohjelmiin ei sovelleta 87 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i, ii ja 
iv alakohdassa, c alakohdan ii–
vi alakohdassa, d alakohdassa ja 
e alakohdan i ja ii alakohdassa säädettyjä 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 395
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat yhdistää kaksi tai 
useampia vaihtoehdoista a–d.

Or. en

Tarkistus 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja joka sisältää 
seuraavat osat:

(a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian 
yleistavoitteiden saavuttamista kansalliset 
ja alueelliset erityispiirteet huomioon 
ottaen ja joka sisältää seuraavat osat:

Or. en

Tarkistus 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamissa suosituksissa 
todetut haasteet ja jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset 

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
erityisesti ympäristön ja yhteiskunnan 
kannalta kestävää kehitystä, työttömyyttä, 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä 
sosiaalista eriarvoisuutta koskevat 
haasteet;
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ja alueelliset erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 398
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet;

(i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet mukaan lukien 
tämän artiklan 1 kohdassa esitetyt 
vaihtoehdot: (a) alueluokat, (b) useita 
rahastoja kattava lähestymistapa, (c) 
yhdennetty lähestymistapa ja (d) ESR:n 
temaattiset tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 399
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28 ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

(ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen 
sekä mekanismit, joilla edistetään tämän 
asetuksen 99 artiklassa tarkoitettua 
yhdennettyä alueellista investointia, 
mukaan lukien asetuksen 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut mekanismit... 
[ESR], sekä kunkin rahaston 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan tuen ohjeellinen vuotuinen 
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jako;

Or. en

Tarkistus 400
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden ja 
elvytettävien lähiöalueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en

Tarkistus 401
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo kaupungeista, joissa toteutetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä, näihin 
toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako, asetuksen (EU) 
N:o […] [EAKR] 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kaupunkien hallinnoitavaksi 
annetut varat mukaan luettuina, sekä 

iii) luettelo kaupungeista ja 
toiminnallisista kaupunkialueista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 7 
artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
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yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako;

hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. fr

Tarkistus 402
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) luettelo maaseudun mikroalueista, 
joihin köyhyys on voimakkaimmin 
keskittynyt, sekä ESR:n, EAKR:n ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en

Tarkistus 403
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) sellaisia alueiden välisiä ja valtioiden 
välisiä toimia koskevat järjestelyt, joissa 
tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä 
muussa jäsenvaltiossa;

v) sellaisten alueiden välisten ja valtioiden 
välisten toimien toteuttamista koskevat 
järjestelyt, joissa tuensaajia sijaitsee 
vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 404
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue-, merialue- ja
vuoristoaluestrategioita tukevat 
vaikutukset;

Or. fr

Tarkistus 405
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintävaarassa tai 
sosiaalista syrjäytymistä koskevassa 
vaarassa olevien kohderyhmien tarpeisiin, 
jolloin erityistä huomiota kiinnitetään 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako;

Or. en

Tarkistus 406
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa (d) tuki kumppanuussopimuksessa 
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vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan alueiden väestörakenteellisiin 
haasteisiin ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

Or. en

Tarkistus 407
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon 
täyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
sekä kyseisten toimenpiteiden aikataulu;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, sekä kumppanien rooli 
toimenpideohjelman täytäntöönpanossa, 

(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin 5 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
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seurannassa ja arvioinnissa; käytännesääntöjen mukaisesti mukaan 
lukien luettelo mukaan otetuista 
kumppaneista, tiedot niiden valintatavasta 
ja vastuualueista sekä kumppaneiden 
näkemykset;

Or. en

Tarkistus 409
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suunniteltu teknisen tuen käyttö 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla lisätään 
viranomaisten ja tuensaajien hallinnollisia 
valmiuksia, sekä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut asiaankuuluvat tiedot kyseisen 
toimintalinjan osalta;

(i) 1 kohdan e alakohdassa teknisen tuen 
käyttöä varten suunniteltu vaihtoehto, 
toimenpiteet, joilla lisätään viranomaisten,
tuensaajien ja 5 artiklan a, b ja c kohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden hallinnollisia 
valmiuksia eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti, sekä 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
asiaankuuluvat tiedot kyseisen 
toimintalinjan osalta;

Or. en

Tarkistus 410
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;

(ii) suunnitellut toimet tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi ja vastaavat tavoitteet;

Or. en
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Tarkistus 411
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) taulukko, jossa täsmennetään 
rahastoista annettavan tuen 
kokonaismäärärahat ja kansallinen 
osarahoitus koko ohjelmakauden, 
toimenpideohjelman ja kunkin 
toimintalinjan osalta. Mikäli kansallinen 
osarahoitus koostuu julkisesta ja 
yksityisestä osarahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä esitetään 
tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 
osuus;

(ii) taulukko, jossa täsmennetään 
rahastoista annettavan tuen 
kokonaismäärärahat ja kansallinen 
osarahoitus koko ohjelmakauden, 
toimenpideohjelman ja kunkin 
toimintalinjan osalta. Useampaa 
alueluokkaa koskevien toimintalinjojen 
osalta taulukossa on täsmennettävä 
kunkin rahaston määrät ja osarahoitetut 
määrät kunkin alueluokan osalta. 
Sellaisten toimintalinjojen osalta, jotka 
yhdistävät yhden tai usean täydentävän 
investointikohteen EAKR:sta, 
koheesiorahastosta ja ESR:sta, 
taulukossa on täsmennettävä kunkin 
rahaston määrät. Mikäli kansallinen 
osarahoitus koostuu julkisesta ja 
yksityisestä osarahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä esitetään 
tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 
osuus;

Or. en

Tarkistus 412
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hyväksynnän antavan elimen,
hallintoviranomaisen, 

i) hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
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todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

tarkastusviranomaisen yksilöinti;

Or. fr

Tarkistus 413
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset;

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä sekä vältetään 
segregoituminen toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 414
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään,
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tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset;

sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana ja 
varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 87 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) kuvaus ehdotetuista toimenpiteistä 
yleisen ja nuorten työttömyysasteen 
alentamiseksi erityisesti jäsenvaltioissa, 
joissa työttömyysaste on olennaisesti 
Euroopan keskiarvoa korkeampi;

Or. es

Tarkistus 416
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

kuvaus toimenpideohjelman avulla aikaan 
saatavista miesten ja naisten tasa-arvoa 
edistävistä vaikutuksista ja tapauksen 
mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla.

(iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla, sekä 
kuvaus toteutetuista erityistoimista, joilla 
edistetään miesten ja naisten välistä tasa-
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arvoa.

Or. en

Tarkistus 417
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) kuvaus erityistoimista, joita on 
toteutettu EU:n köyhyyden vähentämistä 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi 
edistämällä epäsuotuisassa asemassa 
olevien ihmisryhmien sosiaalista 
osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 418
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen 
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen ja
5 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen
kumppaneiden lausunto tämän kohdan i,
ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Or. en



PE489.560v02-00 170/219 AM\903982FI.doc

FI

Tarkistus 419
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen 
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on kuultava 
suunnittelun aikana kansallista tasa-
arvoelintä ja liitettävä ehdotukseen 
kansallisen tasa-arvoelimen lausunto ii ja 
iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 420
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
III osa – 88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastot voivat antaa yhdessä tukea 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisille toimenpideohjelmille.

1. Rahastot voivat antaa yhdessä tukea 
Investoinnit kasvuun, työpaikkoihin ja 
sosiaaliseen osallistumiseen -tavoitteen 
mukaisille toimenpideohjelmille.

Or. de

Tarkistus 421
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
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täydentävästi ja enintään viiteen 
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin 
toimintalinjan osalta osa toimesta, jonka
kustannuksiin voidaan myöntää tukea 
toisesta rahastosta siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

täydentävästi sellaisten maaseudun 
mikroalueiden ja elvytettävien 
lähiöalueiden kehittämistä, joista on 
laadittu luettelo 87 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti, silloin kun 
yhdennetyt ohjelmat ovat keskeisiä, 
tarpeellisia ja toiminnallisia. Tässä 
tapauksessa kustannuksiin voidaan 
myöntää tukea kummastakin rahastosta 
niihin sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen yhdennetyn toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en

Tarkistus 422
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti 87 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa (uusi) tarkoitetuissa 
tapauksissa ja 20 prosenttiin asti 
87 artiklan 1 kohdan c alakohdassa (uusi) 
tarkoitetuissa tapauksissa unionin 
rahoitusosuudesta toimenpideohjelman 
kunkin toimintalinjan osalta osa toimesta, 
jonka kustannuksiin voidaan myöntää 
tukea toisesta rahastosta siihen 
sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen 
perusteella edellyttäen, että kyseiset 
kustannukset ovat tarpeen toimen 
tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ja 
liittyvät suoraan siihen.

Or. en
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Tarkistus 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en

Tarkistus 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään yhteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. es
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Tarkistus 425
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa;

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten arviointi ottaen huomioon 
vaikutukset sosiaaliseen osallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 91 artikla – ensimmäinen kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa;

f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa samoin kuin 
yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi 
ottaen huomioon yhteenkuuluvuutta ja 
kehitystä edistävät tekijät;

Or. es

Tarkistus 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 1 alakohta



PE489.560v02-00 174/219 AM\903982FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja  
tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 428
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen;

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen 
7 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
kestävää kehitystä tukevista vaikutuksista 

(7) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
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soveltuvin osin; kestävää kehitystä tukevista vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 430
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) toteutetut tai suunnitellut 
toimenpiteet 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden mukaan ottamiseksi 
yhteisen toimintasuunnitelman 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
arviointiin ja seurantaan 
seurantakomitean yhteydessä tai sen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 431
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarkastella edistymistä yhteisen 
toimintasuunnitelman välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten osalta;

(a) tarkastella edistymistä yhteisen 
toimintasuunnitelman välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten osalta sekä välittää 
tulokset seurantakomitealle;

Or. en

Tarkistus 432
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkastella ja hyväksyä mahdolliset 
yhteisen toimintasuunnitelman 
muuttamista koskevat ehdotukset ottaen 
huomioon kaikki toimintasuunnitelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset.

(b) tarkastella ja hyväksyä mahdolliset 
yhteisen toimintasuunnitelman 
muuttamista koskevat ehdotukset ottaen 
huomioon kaikki toimintasuunnitelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä välittää tulokset seurantakomitealle.

Or. en

Tarkistus 433
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

1. Kun kaupunki- tai maaseutualueiden 
kehittämisstrategia tai asetuksen … [ESR] 
12 artiklan 1 kohdassa määritelty sopimus 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
johon sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Or. en

Tarkistus 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 1. Kun kaupunki- tai 
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asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

maaseutukehitysstrategia tai asetuksen … 
[ESR] 12 artiklan 1 kohdassa määritelty 
muu alueellinen strategia tai sopimus 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
johon sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Or. es

Tarkistus 435
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan 
kuin yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
87 artiklan 1 kohdan b (uusi), c (uusi) tai 
d (uusi) alakohdassa tarkoitettua
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman yhteen tai 
useaan toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Or. en

Tarkistus 436
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta



PE489.560v02-00 178/219 AM\903982FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille.

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kunkin 
toimintalinjan yhteydessä tai 
suunniteltuun yhdennettyyn alueelliseen 
investointiin liittyvän toimintalinjan 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimet köyhyyden torjumiseksi ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 438
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) toimet köyhyyden torjumiseksi ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 100 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) toimet, joilla parannetaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, ja erityisesti toimet, 
joilla vähennetään työttömyyttä, etenkin 
jäsenvaltioissa, joissa työttömyysaste on 
olennaisesti Euroopan keskiarvoa 
korkeampi;

Or. es

Tarkistus 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 100 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) toimet, joilla torjutaan köyhyyttä ja 
edistetään sosiaalista osallisuutta;

Or. es

Tarkistus 441
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) rahoitusvälineet. (i) rahoitusvälineiden täytäntöönpano.

Or. en
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Tarkistus 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 100 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpideohjelman 
arviointisuunnitelma ja siihen 
mahdollisesti tehtävät muutokset;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen kertomus viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta, vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän 
joulukuuta 2013 välinen aika.

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen kertomus viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2022 loppuun asti. Vuonna 2016 
toimitettavan kertomuksen on katettava 
varainhoitovuodet 2014 ja 2015 sekä 
menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän 
ja 31 päivän joulukuuta 2013 välinen aika.

Or. es

Tarkistus 444
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitystä 
koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitystä 
koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunki- ja 
maaseutualueiden kestävän kehityksen 
sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen 
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen 
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunki- ja 
maaseutualueiden kestävän kehityksen 
sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

Or. es

Tarkistus 446
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 

(e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
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mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa, sekä 
erityistoimet köyhyyden torjumiseksi ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

(e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa, sekä 
erityistoimet köyhyyden torjumiseksi ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 448
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
alueellisiin väestöllisiin haasteisiin ja
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maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Tarkistus 449
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä
käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Tarkistus 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 102 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
31 päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 
31 päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä 
heinäkuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
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toimintalinjoittain: toimintalinjoittain:

Or. es

Tarkistus 451
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
31 päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 
31 päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
30 päivänä huhtikuuta ja 31 päivänä 
lokakuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

Or. en

Tarkistus 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 102 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden sopimusten tai muiden 
oikeudellisten sitoumusten tukikelpoisten 
julkisten kustannusten kokonaismäärä, 
joita tuensaajat ovat tehneet tuettaviksi 
valittujen toimien täytäntöönpanon 
yhteydessä;

b) sopimusten tukikelpoisten julkisten 
kustannusten kokonaismäärä;

Or. es

Tarkistus 453
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 102 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tammikuun 31 päivän tiedonsiirron on 
lisäksi sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. 
On katsottava, että tämä tiedonsiirto 
täyttää 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
koskevan vaatimuksen.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 102 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 
31 päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä 
arvio siitä, minkä summan arvosta 
jäsenvaltiot odottavat esittävänsä 
maksatushakemuksia kuluvan ja sitä 
seuraavan varainhoitovuoden osalta.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle 
toimenpideohjelmalle. 
Arviointisuunnitelma on esitettävä 

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle 
toimenpideohjelmalle. 
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
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seurantakomitealle sen ensimmäisessä 
kokouksessa. Jos yksi seurantakomitea 
käsittelee useampaa toimenpideohjelmaa, 
arviointisuunnitelma voi sisältää kaikki 
kyseiset toimenpideohjelmat.

vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos yksi 
seurantakomitea käsittelee useampaa 
toimenpideohjelmaa, arviointisuunnitelma 
voi sisältää kaikki kyseiset 
toimenpideohjelmat.

Or. es

Tarkistus 456
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tiedotetaan yleisölle ohjelmatyön 
aikataulusta ja kaikkien siihen liittyvien 
julkisten kuulemismenettelyjen odotetusta 
aikataulusta kumppanuussopimuksen ja 
ohjelmien valmistelun kaikissa vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 457
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU:n toimielinten ja neuvoa-antavien 
elinten on järjestettävä 
tiedotuskampanjoita, joissa selitetään, 
miten koheesiopolitiikka toimii.

Or. en

Tarkistus 458
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 109 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana yhden 
rahaston toimintalinjana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana.

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana 
toimintalinjan osana tai toimintalinjana tai 
erityisenä toimenpideohjelmana.

Or. en

Tarkistus 459
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle 
myönnetyn rahastojen tuen 
osarahoitusosuus ja enimmäismäärä.

1. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle 
kustakin rahastosta myönnetyn tuen 
osarahoitusosuus ja enimmäismäärä.

Or. en

Amendment 460
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 110 – paragraph 3 – subparagraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) 85 prosenttia koheesiorahaston osalta; (a) 75 prosenttia koheesiorahaston osalta;

Or. fi

Amendment 461
Sari Essayah
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 110 – paragraph 3 – subparagraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) 85 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden 
keskimääräinen asukaskohtainen BKT 
vuosina 2007–2009 oli alle 85 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n vastaavan 
ajanjakson keskiarvosta, sekä 
syrjäisimmille alueille;

Poistetaan.

Or. fi

Amendment 462
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 110 – paragraph 3 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) 80 prosenttia sellaisille muille kuin b 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, jotka 
voivat saada siirtymäkauden tukea 
koheesiorahastosta 1 päivästä 
tammikuuta 2014;

Poistetaan.

Or. fi

Amendment 463
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 110 – paragraph 3 – subparagraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 

(d) 75 prosenttia jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
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kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

Or. fi

Tarkistus 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 
75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta 
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

(d) 85 prosenttia muille kuin b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 
75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta 
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Or. en

Perustelu

EU:n varojen tehokkaan käytön ja paremman hyödyntämisen varmistamiseksi alueisiin, 
joiden asukaskohtainen BKT oli vuosina 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-25:n BKT:n 
keskiarvosta ja jotka ovat nyt tukikelpoisia siirtymäalueiden tai kehittyneempien alueiden 
luokassa, olisi sovellettava korkeampaa osarahoitusosuutta.

Tarkistus 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski



PE489.560v02-00 190/219 AM\903982FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 
75 prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 
85 prosenttia.

Or. en

Amendment 466
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 110 – paragraph 4 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 50 prosenttia.

Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 75 prosenttia.

Or. fi

Tarkistus 467
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset ratkaistavat
eroavuudet;

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset eroavuudet, sekä
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian lippulaiva-
aloitteiden tavoitteisiin nähden;
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Or. en

Tarkistus 468
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) köyhyyden vähentäminen ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen, erityisesti yhdennettyjen 
aktiivista osallisuutta koskevien 
lähestymistapojen avulla;

Or. en

Tarkistus 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) köyhyyden vähentäminen ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen, erityisesti yhdennettyjen 
aktiivista osallisuutta koskevien 
lähestymistapojen avulla;

Or. en

Tarkistus 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 111 artikla – ensimmäinen kohta – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) toimintalinjan merkittävyys yleisen ja 
nuorten työttömyysasteen alentamisen 
kannalta erityisesti jäsenvaltioissa, joissa 
työttömyysaste on olennaisesti Euroopan 
keskitasoa korkeampi;

Or. es

Tarkistus 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 111 artikla – ensimmäinen kohta – 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

1 b) toimintalinjan merkittävyys 
sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden 
vähentämisen edistämisen kannalta;

Or. es

Tarkistus 472
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muut vakavista väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivät alueet.

Or. en

Tarkistus 473
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä ’yleiskattava tuki’. Välittävän 
elimen on osoitettava vakavaraisuutensa ja 
kyseistä alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa välittävälle elimelle tehtäväksi 
hallinnoida toimenpideohjelman osaa siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen, myös 
paikallisviranomaisten, alueellisten 
kehittämiselinten tai valtioista 
riippumattomien järjestöjen, välillä 
tehdään sopimus, jäljempänä ’yleiskattava 
tuki’. Jotta helpotetaan pienten valtioista 
riippumattomien järjestöjen 
mahdollisuutta saada varoja 
rakennerahastoista, hallintoviranomaisen 
on edistettävä pienten ja tarpeiden 
mukaisesti suunniteltujen yleiskattavien 
tukien käyttöä. Välittävän elimen on 
osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä 
alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

Or. en

Tarkistus 474
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä ’yleiskattava tuki’. Välittävän 
elimen on osoitettava vakavaraisuutensa ja 
kyseistä alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä ’yleiskattava tuki’. Jotta 
helpotetaan pienten valtioista 
riippumattomien järjestöjen 
mahdollisuutta saada varoja 
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varainhoitoa koskeva pätevyytensä. rakennerahastoista, jäsenvaltioiden on 
edistettävä pienten ja tarpeiden mukaisesti 
suunniteltujen yleiskattavien tukien 
käyttöä. Välittävän elimen on osoitettava 
vakavaraisuutensa ja kyseistä alaa koskeva 
sekä hallinnollinen ja varainhoitoa koskeva 
pätevyytensä.

Or. en

Tarkistus 475
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea seurantakomitean työtä ja 
toimittaa sille tietoja, joita se tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseksi, erityisesti tietoja 
edistymisestä toimenpideohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
taloudellisia tietoja ja indikaattoreihin ja 
välitavoitteisiin liittyviä tietoja;

(a) tukea seurantakomitean työtä ja 
erityisesti varmistaa, että 5 artiklan a, b ja 
c kohdassa tarkoitetuilla kumppaneilla on 
tarvittavat valmiudet osallistua 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin 5 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti, ja toimittaa 
seurantakomitealle tietoja, joita se 
tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, 
erityisesti tietoja edistymisestä 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa sekä taloudellisia tietoja ja 
indikaattoreihin ja välitavoitteisiin liittyviä 
tietoja;

Or. en

Tarkistus 476
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(a) laatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen 
käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt 
ja -perusteet, jotka

(a) laatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen 
käyttöön yhdessä seurantakomitean 
kanssa asianmukaiset valintamenettelyt ja 
-perusteet, jotka

Or. en

Tarkistus 477
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 117 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Amendment 478
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Part 3 – article 117 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Hyväksynnän antavan elimen on 
annettava virallinen päätös sellaisten 
hallintoviranomaisten ja 
todentamisviranomaisten hyväksymisestä, 
jotka täyttävät komission delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
vahvistamat hyväksymisperusteet.

1. Jäsenvaltion on annettava virallinen 
päätös sellaisten hallintoviranomaisten ja 
todentamisviranomaisten hyväksymisestä, 
jotka täyttävät komission delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
vahvistamat hyväksymisperusteet.

Or. fi

Tarkistus 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
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Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen varainhoitovuoden joulukuun 
31 päivänä tai joiden osalta ei ole 
toimitettu 126 artiklan mukaisesti 
121 artiklan mukaista maksupyyntöä.

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 
31 päivänä tai joiden osalta ei ole 
toimitettu 126 artiklan mukaisesti 
121 artiklan mukaista maksupyyntöä.

Or. en

Tarkistus 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 481
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 482
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
5 kohdan mukaisessa tilanteessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
5 kohdan mukaisessa tilanteessa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hyväksyy oikeusvarmuuden 
vuoksi delegoiduilla säädöksillä tämän 
asetuksen 134 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut vakavina pidettävät tekijät ja 
tilanteet.

Or. es

Tarkistus 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet.

6. Siirretään komissiolle valta vahvistaa
142 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä ne tapaukset, joita voidaan 
pitää tässä artiklassa tarkoitettuina 
vakavina puutteina, sekä rahoitusoikaisun 
suuruuden määrittämisperusteet.

Or. es
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Tarkistus 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 137 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mahdollisen sopimuksen tapauksessa 
jäsenvaltio voi käyttää uudelleen kyseisiä 
unionin varoja 135 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 137 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta 
tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos 
jäsenvaltion kanssa on kuulemisen 
perusteella sovittu kyseisten lisätietojen 
toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon 
kaikki menettelyn kuluessa toimitetut 
tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei 
pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona komissio lähetti kutsun 
kuulemiseen.

5. Jos sopimusta ei ole, komissio hyväksyy 
rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta 
tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos 
jäsenvaltion kanssa on kuulemisen 
perusteella sovittu kyseisten lisätietojen 
toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon 
kaikki menettelyn kuluessa toimitetut 
tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei 
pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona komissio lähetti kutsun 
kuulemiseen.

Or. en
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Tarkistus 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 137 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 490
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 200 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Or. fr
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Tarkistus 491
Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia 
yksilöllisiä palveluita sekä aktiivisia ja 
ennalta ehkäiseviä 
työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa 
vaiheessa;

– kaikkien työnhakijoiden, myös 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluvien 
henkilöiden, saatavilla olevia yksilöllisiä 
palveluita sekä aktiivisia ja ennalta 
ehkäiseviä työmarkkinatoimenpiteitä 
varhaisessa vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 493
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– Työvoimapalvelut ovat luoneet 
työnantajien ja oppilaitosten välisiä 
verkostoja.

– Työvoimapalvelut ovat luoneet 
työnantajien ja oppilaitosten välisiä 
verkostoja myös eri alojen välille.
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Or. en

Tarkistus 494
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.2 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

8.2 Itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen: On 
laadittu kokonaisvaltainen strategia 
osallistavan tuen myöntämisestä yritysten 
perustamiseen Small Business Act 
-aloitteen1 mukaisesti ja linjassa 
työllisyyden suuntaviivojen sekä 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen2 kanssa 
työpaikkojen luomisen mahdollistavien 
olosuhteiden osalta.

8.2 Itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen sekä 
liiketoiminnan siirto: On laadittu 
kokonaisvaltainen strategia osallistavan 
tuen myöntämisestä yritysten 
perustamiseen Small Business Act 
-aloitteen1 mukaisesti ja linjassa 
työllisyyden suuntaviivojen sekä 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen2 kanssa 
työpaikkojen luomisen mahdollistavien 
olosuhteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 495
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä 
koskevia toimia toisen asteen koulutuksen 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 496
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 3 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– uusien yritysten perustamista koskeva 
neuvontaa ja yritysten perustamisen 
valmistelua;

Or. en

Tarkistus 497
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 3 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liiketoiminnan siirtoon liittyviä 
valmistelu- ja jatkotoimia.

Or. en

Tarkistus 498
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.3 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia 
yksilöllisiä palveluita sekä aktiivisia ja 
ennalta ehkäiseviä 
työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa 
vaiheessa;

– kaikkien työnhakijoiden, myös 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluvien 
henkilöiden, saatavilla olevia yksilöllisiä 
palveluita sekä aktiivisia ja ennalta 
ehkäiseviä työmarkkinatoimenpiteitä 
varhaisessa vaiheessa;
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Or. en

Tarkistus 499
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 8 – alakohta 8.4 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä ja 
vähennetään varhaiseläkkeelle jäämistä.

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä.

Or. en

Tarkistus 500
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

– Käytössä on koulunkäynnin 
keskeyttämistä koskevien valtakunnallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason tietojen 
kokoamista ja analysointia varten 
järjestelmä,

– Käytössä on koulunkäynnin 
keskeyttämistä koskevien valtakunnallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason tietojen, 
myös romaniväestöä koskevien eriteltyjen 
tietojen, kokoamista ja analysointia varten 
järjestelmä,

Or. en

Tarkistus 501
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 2 – alaluetelmakohta 3 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
sellaisten ryhmien erityistarpeisiin, joilla 
on suurempi koulunkäynnin 
keskeyttämisriski, myös ehkäisemällä 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
järjestämällä erilaisia laadukkaita 
varhaislapsuuden kehitykseen liittyviä 
ohjelmia, koti- ja yhteisökeskeisiä 
oppimisaloitteita sekä ilmaisia 
lastenhoitopalveluja;

Or. en

Tarkistus 502
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 2 – alaluetelmakohta 3 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jolla poistetaan eristämistä ja 
ehkäistään romanilasten ilmoittamista 
erityiskouluihin ja erillisille luokille, sekä 
edistetään aktiivisia eristämistä torjuvia 
toimenpiteitä kiinnittäen huomiota myös 
epäsuoriin kulttuurisidonnaisiin esteisiin, 
kuten osallisuutta vaikeuttavaan 
kouluilmapiiriin ja psykologisiin 
pääsykokeisiin, joita järjestetään lasten 
ilmoittautumista varten tavanomaisissa 
kouluissa;

Or. en

Tarkistus 503
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.1 – sarake 3 –
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luetelmakohta 2 – alaluetelmakohta 3 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jossa kiinnitetään huomiota 
monipuolisen opetushenkilöstön 
luomiseen;

Or. en

Tarkistus 504
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 2 – alaluetelmakohta 4

Komission teksti Tarkistus

– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten kannalta merkittävät 
politiikan alat ja sidosryhmät ja 
koordinoidaan näiden toimintaa.

joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten torjunnan kannalta 
merkittävät politiikan alat ja sidosryhmät, 
myös kulttuurin, taiteen ja urheilun 
aloilla, ja koordinoidaan näiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 505
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen;

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen 
ottaen erityisesti huomioon kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät;
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Or. en

Tarkistus 506
Ramona Nicole Manescu

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen;

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien, 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien, osallistumista korkea-asteen 
koulutukseen.

Or. en

Tarkistus 507
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 9 – alakohta 9.3 a (uusi)

Komission teksti

Temaattiset 
tavoitteet

Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit
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Tarkistus

Temaattiset 
tavoitteet

Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit

9.3 a Ammatillinen 
koulutus – On laadittu 
kansallisia tai alueellisia 
strategioita nykyaikaista 
ammatillista koulutusta 
varten.

– Ammatillisen koulutuksen 
tunnustaminen kestävän kehityksen ja 
osallistavan kasvun vauhdittajana;
– toimet ammatillisen perus- ja 
jatkokoulutuksen laadun ja tehokkuuden 
parantamiseksi;
– toimet ammatillisen koulutuksen 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 508
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– joka on (kansallisessa 
uudistusohjelmassa määritetyn) 
köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvän 
kansallisen tavoitteen mukainen ja johon 
sisältyy työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

– jossa esitetään konkreettisia ehdotuksia 
ja julkisia toimia (kansallisessa 
uudistusohjelmassa ja kansallisissa 
sosiaaliraporteissa määritetyn) köyhyyteen 
ja syrjäytymiseen liittyvän kansallisen 
tavoitteen saavuttamiseksi ja johon 
sisältyy laadukkaiden
työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 509
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– joka on (kansallisessa 
uudistusohjelmassa määritetyn) 
köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvän 
kansallisen tavoitteen mukainen ja johon 
sisältyy työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

– jossa esitetään konkreettisia ehdotuksia 
(kansallisessa uudistusohjelmassa ja 
kansallisissa sosiaaliraporteissa
määritetyn) köyhyyteen ja syrjäytymiseen 
liittyvän kansallisen tavoitteen
saavuttamiseksi ja johon sisältyy 
laadukkaiden
työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 510
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 4

Komission teksti Tarkistus

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat aktiivisen 
osallistamisen suunnitteluun;

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat kansallisten 
köyhyyden torjuntaa koskevien 
strategioiden ja kaikkien aktiivista 
osallistamista koskevien strategioiden 
kaikkiin vaiheisiin (ohjelmatyö, 
täytäntöönpano ja arviointi);

Or. en

Tarkistus 511
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 4

Komission teksti Tarkistus

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat aktiivisen 
osallistamisen suunnitteluun;

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat kansallisten 
köyhyyden torjuntaa koskevien 
strategioiden ja aktiivisen osallistamisen
kaikkiin vaiheisiin (suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi);

Or. en

Tarkistus 512
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– joka sisältää kattavan lähestymistavan 
lasten köyhyyden torjumiseksi ja lasten 
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 513
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– jossa romanien integroinnille asetetaan 
saavutettavissa olevat kansalliset tavoitteet, 
jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen. Tavoitteet olisi asetettava 

– jossa romanien integroinnille asetetaan 
saavutettavissa olevat kansalliset tavoitteet, 
jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen. Tavoitteet olisi asetettava 
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vähintäänkin koulutukselle, työllisyydelle, 
terveydenhoidolle ja asumiselle, jotka ovat 
myös EU:n tavoitteita romanien 
integroinnille;

vähintäänkin koulutukselle, työllisyydelle, 
terveydenhoidolle ja asumiselle, jotka ovat 
myös EU:n tavoitteita romanien 
integroinnille, ja ne on otettava huomioon 
julkisissa toimissa;

Or. en

Tarkistus 514
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 2 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman kanssa;

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman ja kansallisten 
sosiaaliraporttien kanssa;

Or. en

Tarkistus 515
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.1 – sarake 3 –
luetelmakohta 2 – alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman kanssa;

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman ja kansallisten 
sosiaaliraporttien kanssa;

Or. en

Tarkistus 516
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy koordinoituja toimia 
laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuuden parantamiseksi;

– johon sisältyy koordinoituja toimia
sellaisten laadukkaiden, edullisten ja 
kulttuuritekijät huomioon ottavien
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi, joilla pyritään torjumaan 
terveyserojen sosiaalisia taustatekijöitä;

Or. en

Tarkistus 517
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy koordinoituja toimia 
laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuuden parantamiseksi;

– johon sisältyy koordinoituja toimia
sellaisten laadukkaiden ja edullisten 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi, joilla pyritään torjumaan 
terveyserojen sosiaalisia taustatekijöitä;

Or. en

Tarkistus 518
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneiden väestöryhmien, kuten 
romanien, erityistarpeisiin;
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Or. en

Tarkistus 519
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 3

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy seuranta- ja 
tarkistusjärjestelmä.

– johon sisältyy seuranta- ja 
tarkistusjärjestelmä sekä riittävästi 
budjettivaroja;

Or. en

Tarkistus 520
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 10 – alakohta 10.2 – sarake 3 –
luetelmakohta 1 – alaluetelmakohta 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jolla varmistetaan, että yhteisön ja 
kansalaisyhteiskunnan sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten näkökulmat 
otetaan huomioon politiikkojen ja 
ohjelmien suunnittelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 521
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 11 – sarake 1
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Komission teksti Tarkistus

11. Institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen
(9 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu)

11. Institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan ja osallistavan julkishallinnon 
edistäminen sekä työmarkkinaosapuolten, 
valtioista riippumattomien järjestöjen, 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
muiden sidosryhmien, erityisesti 
asetuksen (EU) N:o [CPR...] 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden, valmiuksien 
kehittämisen edistäminen

(9 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu)

Or. en

Tarkistus 522
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 11 – sarake 3 – luetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– Toteutetaan jäsenvaltion hallinnon 
tehostamiseen tähtäävää strategiaa1. 
Strategiaan kuuluu:

– Toteutetaan jäsenvaltion alueellisen ja 
paikallisen hallinnon tehostamiseen 
tähtäävää strategiaa1. Strategiaan kuuluu:

Or. en

Tarkistus 523
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 11 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy analyysi ja strateginen 
suunnitelma lainsäädäntöön, 
organisaatioon ja/tai menettelyihin 
tehtävistä uudistuksista;

– johon sisältyy analyysi ja strateginen 
suunnitelma lainsäädäntöön, 
organisaatioon, julkiseen politiikkaan
ja/tai menettelyihin tehtävistä 
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uudistuksista;

Or. en

Tarkistus 524
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 11 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin kuuluvien ihmisten 
työllistäminen julkisella sektorilla;

Or. en

Tarkistus 525
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – kohta 11 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy kumppanuusperiaatteen 
tehokkuuteen liittyviä strategioita mukaan 
lukien rahoituskonsepti 5 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden valmiuksien 
riittävää kehittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 526
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 1 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY1 ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY1 tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY1 ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY1 sekä 
muiden kansainvälisten syrjintää 
torjuvien sitoumusten, kuten vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen (5 artikla) tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

Or. en

Tarkistus 527
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 1 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY1 ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY1 sekä 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
5 artiklan tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen

Or. en
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Tarkistus 528
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 1 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– koulutus- ja tiedotussuunnitelma 
rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 
henkilöstöä varten;

– sellaisen tasa-arvoyksikön nimeäminen, 
jolla on riittävät valmiudet ja valtuudet 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
takaamiseksi, sekä koulutus- ja 
tiedotussuunnitelma rahastojen 
täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä 
varten;

Or. en

Tarkistus 529
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 1 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– järjestelyt romaniväestöä, vammaisia, 
naisia, nuoria ja vanhuksia koskevien 
eriteltyjen tietojen kokoamiseksi sekä 
niiden käyttämiseksi seurannassa ja 
arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 530
Ramona Nicole Manescu

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 2 – sarake 2
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Komission teksti Tarkistus

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevien 
erityistoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 531
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 3 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden soveltaminen 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja 
poistamiseksi;

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden soveltaminen 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja 
poistamiseksi kaikilla aloilla 
infrastruktuurit, palvelut ja tavarat 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 532
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 3 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– institutionaaliset järjestelyt YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 

– institutionaaliset järjestelyt YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 
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33 artiklan mukaisesti; 33 artiklan mukaisesti ja vammaisia 
edustavien järjestöjen osallistuminen 
kyseisten järjestelyjen suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 533
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – kohta 3 – sarake 3 – luetelmakohta 1 –
alaluetelmakohta 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vammaisia edustavien järjestöjen 
osallistuminen kyseisten järjestelyjen 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

Or. en


