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LYHYET PERUSTELUT

Komission uudessa ehdotuksessa on monia uusia elementtejä, jotka ovat aiheuttaneet vakavia 
erimielisyyksiä sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Jälkimmäisessä tapauksessa 
erimielisyyksiä on ilmennyt sekä poliittisten ryhmien välillä että samaa poliittista suuntausta 
edustavien jäsenten välillä. Vaakalaudalla olevat asiat eivät ole vähämerkityksisiä: alati 
kasvavan yhteisön yhteenkuuluvuus ja yhteiseen solidaarisuuteen perustuva sellaisten 
jännitteiden lievittäminen, jotka aiheutuvat eri jäsenvaltioiden, alueiden ja kansojen 
keskinäisestä riippuvuudesta. Tällainen solidaarisuus on mahdotonta etenkin 
työllisyysnäkökohtien ja sosiaalisten näkökohtien perusteella, jollei yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia varmisteta. Siksi on tarpeen käsitellä aiemmista, taloudellisista ja 
sosiaalisista eroista johtuvaa epätasa-arvoa mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja kestävästi. 
Tämä on paras tavoite uudella vuosisadalla, jolla Euroopasta on tullut talouden jättiläinen 
mutta jolla ei ole vielä luotu tiheää ja harmonista solidaarisuuden kudosta.

Vaikka Eurooppa on aiemmin menestynyt ja saanut aikaan huomiota herättäviä saavutuksia 
integraation saralla, sillä on nyt edessään monentyyppisiä kriisejä. Eurooppa kohtaa 
samanaikaisesti luonteeltaan institutionaalisia, taloudellisia, sosiaalisia ja demografisia 
haasteita että energiapolitiikkaa, liikennettä ja logistiikkaa koskevia haasteita. Samalla nämä 
haasteet voidaan nähdä mahdollisuuksina edellyttäen, että ne perustuvat riittäviin muutoksiin, 
kuten sellaisiin, jotka puolestaan perustuvat kestävään tasapainoon ja edustavat jatkuvuutta ja 
ennakoitavuutta. Radikaalimpia muutoksia on siis lähestyttävä varovasti ja harkiten etenkin, 
jos on kyse täytäntöönpanovaltaa käyttävien toimielinten toimivasta järjestelmästä.

Käsiteltävänä oleva lainsäädäntöehdotus perustuu ajattelumalliin, joka periytyy yli puolen 
vuosisadan takaiselta ajalta, jossa korostetaan rauhaa ja kehitystä ja perustajajäsenvaltioiden 
alkuaikojen solidaarisuutta. Nykyään on kuitenkin kehitettävä yhä enemmän 
yhteenkuuluvuutta. Tämä on johtanut mentaliteettiin, josta on tullut viime vuosikausina 
kaikkein tärkein ja samalla houkuttelevin motiivi laajentumiselle uusien jäsenvaltioiden osalta 
alati kasvavassa unionissa. Tämä on totta sikäli, että näihin päiviin saakka sisämarkkinoiden 
ja yhteisten toimenpiteiden vahvuus on piillyt järjestelmässä, joka takasi solidaarisuuteen 
perustuvan tietynasteisen yksityiskohtaisen uudelleen jaon.

Kaikilla olisi oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä Euroopan solidaarisuudesta ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet ja niiden väkiluku etenkin siten, että hyväksyttäväksi 
jätetyn säädöksen ei pitäisi olla samalla yksittäisten jäsenvaltioiden kannalta niin suuri 
heikennys, että sitä ei voida hyväksyä. Tämä ei ole mikään pieni tehtävä. Tämän ei 
kuitenkaan pitäisi tarkoittaa mitään poikkeamista siitä, että on suotavaa lisätä yhteisten 
varojen hallinnoinnin kurinalaisuutta. Pikemminkin on niin, että eurooppalaisten 
veronmaksajien varoja ei pidä käyttää ajattelemattomasti ja vastuuttomasti.

Tällöin ei pidä kuitenkaan tehdä tiukkuudesta itsetarkoituksellista tai asettaa entistä 
epäkäytännöllisempiä hallinnollisia vaatimuksia toteutuksesta vastaaville jäsenvaltioille 
samalla kun saatavia karsitaan. Sekä toimivallan että velvoitteiden (vastuun) on oltava 
oikeassa suhteessa oikeuksiin ja odotuksiin, ja niiden on kaikkien jakaannuttava oikeassa 
suhteessa instituutioiden kesken. Valmistelija uskoo vakaasti, että komission toimivallan 
kasvaessa sen vastuuta ei pitäisi vähentää samassa suhteessa. Kansallisen hallinnon tai alue-
tai paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden rasituksen vähenemistä olisi muutettava vain 
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oikeasuhteisesti ja perusteltavissa olevin määrin riittävien laskelmien ja tosiseikkojen 
perusteella.

Säädöksen ainoana tarkoituksena olisi oltava sen varmistaminen, että jokainen Euroopan 
kansalaisten solidaarisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen kohdennettu sentti päätyy sinne, minne 
se on tarkoitettu. Suurten laajentumisten ja integroituneempien sisämarkkinoiden 
kehittymisen myötä lopputuloksena ei saa olla, että vähemmän varoja päätyy kohteisiin, joissa 
niitä tarvitaan. 

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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 

(9) Jäsenvaltion olisi kansallisen 
uudistusohjelmansa perusteella 
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. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
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tavalla. tavalla.

Or. en

Perustelu

Koska käytännesäännöistä ei ole tehty konkreettista ehdotusta, on epäselvää, miksi tällainen 
väline otetaan käyttöön ja mikä on sen tarkoitus ja luonne.

Tarkistus 2
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, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen ja sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen sekä vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamiseen.

Or. en

Tarkistus 3
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 

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

unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä yhteistä strategiakehystä varten 
ehdotetut säännökset tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 4
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 
kansalliseen uudistusohjelmaansa 
perustuva kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. en

Tarkistus 5
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. 

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
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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.

Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot ja niiden 
täyttymistä koskevat perusteet. Tällaisten 
ennakkoehtojen olisi oltava 
merkityksellisiä sen kannalta, miten 
tuloksellista rahastoista myönnettävä tuki 
on soveltuvissa investointitapauksissa.
Komission olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä ja otettava 
asianmukaisesti huomioon aiemmat 
kokemukset ja asianomaisen jäsenvaltion 
tilanne. Tapauksissa, joissa ennakkoehtoa 
ei ole täytetty, komissiolla olisi oltava valta 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut.

Or. en

Tarkistus 6
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 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Tuloskehyksessä
olisi oltava kunnianhimoisia mutta 
realistisia tavoitteita, ja siinä olisi otettava 
huomioon jäsenvaltion erityisolosuhteet ja 
sen suunnittelemien toimenpiteiden 
luonne. Komission olisi tarkasteltava 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ohjelmien tuloksia kahdesti 
ohjelmakauden aikana vuosina, joista 
kulloinenkin jäsenvaltio ja komissio 
sopivat yhdessä. Jäsenvaltion ja 
komission yhdessä sopimana vuotena olisi 
varattava ja kohdennettava suoritusvaraus 
sinne, missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
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merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.

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. Komission olisi otettava 
huomioon kaikki taloudellisissa ja 
sosiaalisissa oloissa tapahtuneet 
muutokset, jotka saattavat vaikuttaa 
välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 7
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 

(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, ja otetaan huomioon 
maan kansallinen uudistusohjelma.
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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.

Or. en

Tarkistus 8
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.

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa keskittymistä 
tuloksiin sekä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen, olisi 
0,1 prosenttia "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen tarkoitetuista 
varoista asetettava syrjään 
suoritusvarauksena kunkin rahaston sekä 
kunkin jäsenvaltion jokaisen alueluokan 
osalta.

Or. en



PE486.190v01-00 10/45 PA\897903FI.doc

FI

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 2 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 6 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

Or. en

Tarkistus 10
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, menojen tukikelpoisuus, 
tuen ulkopuolelle jäävä toiminta, tuen 
yhdistäminen, varojen siirtäminen ja 
hallinnointi, maksupyynnöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittaminen), tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
suoritusvarauksen kohdentamista koskevat 
lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän ohjeellinen 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 



PA\897903FI.doc 11/45 PE486.190v01-00

FI

prosenttiosuuden määrittely, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toimintaa 
koskevan hallinnollisen vahvistuslausuman 
malli, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen, 
rahoitusoikaisun suuruus, liitteiden 
muuttaminen sekä erityiset toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen asetuksesta (EY) N:o 
1083/2006 uuteen asetukseen siirtymisen 
helpottamiseksi. 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.

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 
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 11
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 

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä yhdessä sovittujen 
kumppanuussopimusten hyväksymisestä, 
suoritusvarauksen kohdentamisesta ja 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkoihin 
yhteydessä olevien maksujen 
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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, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

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

Or. en

Tarkistus 12
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 

(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 suosituksia, 
jotka kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston on otettava huomioon
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti, ja tuettavat keskeiset 
toimenpiteet sekä mekanismit, joilla 
varmistetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmatyön johdonmukaisuus 
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työllisyyspolitiikkojen kanssa; ja yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talous- ja työllisyyspolitiikkojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 13
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 
kansallinen uudistusohjelma huomioon 
ottaen 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;

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 24 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) 'ennakkoehdolla' konkreettisesti ja 
täsmällisesti ennalta määriteltyä 
ratkaisevaa tekijää, joka on välttämätön 
edellytys yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta rahoitettavien investointien 
konkreettisen sisällön tulokselliselle ja 
tehokkaalle täytäntöönpanolle, kytkeytyy 
siihen tosiasiallisesti ja vaikuttaa siihen 
välittömästi.
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Or. en

Tarkistus 15
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 
kansallisten uudistusohjelmien 
perusteella ottaen huomioon yhdennetyt 
suuntaviivat, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaiset maakohtaiset 
suositukset sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Suorittaessaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen.

10. Suorittaessaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien, kansallisten viranomaisten, 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
hallinnon eri tasoilla 
hallintoviranomaisina toimivien elinten
hallinnollisen rasituksen vähentämiseen.

Or. en
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Tarkistus 17
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska käytännesäännöistä ei ole tehty konkreettista ehdotusta, on epäselvää, miksi tällainen 
väline otetaan käyttöön ja mikä on sen tarkoitus ja luonne.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Vammaisten mahdollisuuksien 

turvaaminen
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
vammaisten mahdollisuuksien
turvaaminen otetaan huomioon ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 10 artikla – 1 kohta
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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 keskeisiä toimenpiteitä 
koskeviksi suosituksiksi, jotta voidaan 
edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset 
toimenpiteet;

a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston keskeisiä toimenpiteitä 
koskeviksi suosituksiksi;

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat jäsenvaltioiden 
ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti;

Or. en



PA\897903FI.doc 17/45 PE486.190v01-00

FI

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyminen ja uudelleentarkastelu Poistetaan.
Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.
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.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
ehdotettava kuuden kuukauden kuluessa 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä muutoksia 
kumppanuussopimuksiinsa ja ohjelmiinsa 
varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä yhteistä strategiakehystä varten 
ehdotetut säännökset tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 23
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, 

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

keskeiset toimenpiteet, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet, jäsenvaltion kansallisessa 
uudistusohjelmassa asetetut tavoitteet, 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset ja jäsenvaltion kansallinen 
uudistusohjelma;

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat jäsenvaltion 
ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 25
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 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

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 
ohjeellinen luettelo EAKR-asetuksen 
8 artiklassa tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;
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Or. en

Tarkistus 26
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 ja työttömyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintävaarassa
tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa
olevien kohderyhmien tarpeisiin ja 
kiinnitetään erityistä huomiota vammaisiin 
henkilöihin ja syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. en

Tarkistus 27
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;

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

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 14 
artiklan a kohdan iii–iv alakohdassa ja 
vi–vii alakohdassa sekä d kohdan i–iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
kumppanuussopimuksen osien
hyväksymisestä viimeistään neljä
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
toimittanut sopimuksen, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon. Kumppanuussopimus tulee 
voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
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.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
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, 
sellaisina kuin ne ovat muunnettuina 
kansallisen uudistusohjelman ja muiden 
strategioiden yhteydessä, ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Or. en
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Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.

1. Ennakkoehdot ja niiden täyttymistä 
koskevat vastaavat perusteet on 
määriteltävä kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö ennakkoehdot, jotka ovat 
merkityksellisiä sen kannalta, miten 
tuloksellista rahastoista myönnettävä tuki 
on soveltuvissa investointitapauksissa.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun komissio toimii 5 kohdan 
mukaisesti, se ottaa huomioon 
asianomaisen jäsenvaltion tilanteen ja 
aiemmat kokemukset asiaankuuluvien 
ennakkoehtojen täyttymisestä.

Or. en
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 18 artikla – 1 kohta

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.

Kullekin jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 0,1 prosenttia
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu säännös herättää vakavaa huolta siitä, miten se vaikuttaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen kokonaisjärjestelmään, komission toimivaltaan ja 
jäsenvaltioiden hallinnollisen rasituksen tasoon.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa vuosina 2017 ja 
2019 ottaen huomioon asiaankuuluvassa 
kumppanuussopimuksessa ja ohjelmissa 
esitetyn tuloskehyksen. Tuloskehyksen 
vahvistamismenetelmä esitetään liitteessä 
I.

1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa ottaen huomioon 
asiaankuuluvassa 
kumppanuussopimuksessa ja ohjelmissa 
esitetyn tuloskehyksen. Tuloksia 
tarkastellaan kahdesti ohjelmakauden 
aikana vuosina, joista jäsenvaltio ja 
komissio sopivat yhdessä. Tuloskehyksen 
vahvistamismenetelmä esitetään liitteessä 
I.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion ja komission olisi sovittava yhdessä tulosten tarkastelua koskevista 



PA\897903FI.doc 23/45 PE486.190v01-00

FI

yksityiskohtaisista säännöistä, jotta voidaan varmistaa joustavuus ja ottaa huomioon eri 
jäsenvaltioiden tilanne.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina
2017 ja 2019 toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden 
tarkasteluvuosina toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarkastelussa on otettava huomioon 
kaikki taloudellisissa ja sosiaalisissa 
oloissa tapahtuneet muutokset, jotka 
saattavat vaikuttaa välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 37
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 

1. Jos ensimmäisessä tulosten tarkastelussa 
ilmenee, että ohjelman prioriteetissa ei ole 
saavutettu välitavoitteita, jotka on asetettu 
ensimmäistä tarkasteluvuotta edeltävälle 
vuodelle, komissio antaa kyseessä olevalle 
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suosituksia. jäsenvaltiolle suosituksia.

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 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 tietoja 
46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 
suoritusvarausta ei kohdenneta kyseisten 
ohjelmien tai prioriteettien osalta.

2. Tulosten toisena tarkasteluvuotena 
komissio antaa tuolloin tehtävän 
lopullisen tarkastelun perusteella 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu, ottaen 
huomioon muun muassa ulkoiset 
olosuhteet sekä EU:n ja asianomaisen 
jäsenvaltion BKT:n muutokset. 
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 tietoja 
46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 
suoritusvarausta ei kohdenneta kyseisten 
ohjelmien tai prioriteettien osalta.

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 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 

3. Jos 2 kohdan mukaisesti tehdystä 
tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta tuloskehyksessä asetetut 
välitavoitteet ovat selvästi jääneet 
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prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

saavuttamatta, komissio voi keskeyttää 
ohjelman prioriteetin välimaksut kokonaan 
tai osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn ja komission 
aiempien huomautusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 osa – IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Makrotaloudelliset ehdot Tuki talousarviovaikeuksista kärsiville 
jäsenvaltioille 

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
2 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. 

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

hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Or. en

Tarkistus 43
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 kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7, 
7a ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä.

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä, ja kiinnitettävä 
huomiota ottaen huomioon 
päällekkäisyyksien ja hallinnollisen 
lisärasituksen välttämiseen.

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 3 kohta
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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. Tulosten ensimmäisenä 
tarkasteluvuotena 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, 7a ja 8 artiklassa
vahvistettujen periaatteiden huomioon 
ottamiseen tähtäävien toimien toteuttamista 
sekä raportoitava ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin käytetystä tuesta.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta.

4. Tulosten toisena tarkasteluvuotena
toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta.

Or. en
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Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisessa arviointikokouksessa 
voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä 
ohjelmaa. Vuosina 2017 ja 2019
vuotuisessa arviointikokouksessa 
käsitellään kaikkia asianomaisen 
jäsenvaltion ohjelmia ja otetaan lisäksi 
huomioon jäsenvaltion kyseisinä vuosina 
46 artiklan mukaisesti toimittamat 
edistymiskertomukset.

2. Vuotuisessa arviointikokouksessa 
voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä 
ohjelmaa. Tulosten tarkasteluvuosina
vuotuisessa arviointikokouksessa 
käsitellään kaikkia asianomaisen 
jäsenvaltion ohjelmia ja otetaan lisäksi 
huomioon jäsenvaltion kyseisinä vuosina 
46 artiklan mukaisesti toimittamat 
edistymiskertomukset.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio ja komissio voivat sopia, että 
ohjelmaa käsittelevä vuotuinen 
arviointikokous jätetään järjestämättä 
jonakin vuonna, vuosia 2017 ja 2019
lukuun ottamatta.

3. Jäsenvaltio ja komissio voivat sopia, että 
ohjelmaa käsittelevä vuotuinen 
arviointikokous jätetään järjestämättä 
jonakin vuonna, tulosten tarkasteluvuosia
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) suunniteltujen vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevien 
toimenpiteiden riittävyys;

Or. en
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Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) tuki työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
valmiuksien kehittämiseksi 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
edustajien osallistumista varten. 

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Takaisin maksettavan tuen tapauksessa 
tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilillä ja käytettävä 
uudelleen samaan tarkoitukseen tai 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Takaisin maksettavan tuen tapauksessa 
tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilityskoodilla ja 
käytettävä uudelleen samaan tarkoitukseen 
tai ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 

a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
30 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
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sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 58 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

Or. en

Tarkistus 54
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 infrastuktuurin toimittamisen 
yhteydessä syntyneitä.

c) palautettavissa oleva 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 infrastuktuurin toimittamisen 
yhteydessä syntyneitä.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää säilyttää nykyiset alv:n tukikelpoisuutta koskevat säännöt, jotta voidaan 
välttää lisärasitteet talousarviolle ja siten myös riski siitä, että jäsenvaltiot käyttävät 
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rahastoja merkittävästi vähemmän. Palautukseen oikeuttamattoman alv:n tukikelpoisuus on 
hyvin tärkeää lähinnä kunnille ja alueille ja etenkin jälkeen jääneille kunnille ja alueille, 
joilla saattaisi muutoin olla suurempia hankaluuksia kuin nykyisellä kaudella.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen 
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään 15 prosenttia
tuesta, joka EAKR:stä, koheesiorahastosta 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnetään prioriteettitasolla, ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta enintään viisi
prosenttia rahastosta ohjelmaan 
myönnetystä tuesta;

Or. en

Tarkistus 56
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 oikeasuhteisesti 
takaisin, jos siihen kohdistuu tapauksen 
mukaan viiden vuoden ja erityisesti pk-
yritysten tapauksessa kolmen vuoden 
kuluessa loppumaksun suorittamisesta 
tuensaajalle tai valtiontukisäännöissä 
määrätyn ajan kuluessa

Or. en
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Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 74 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
kuudella kuukaudella, jos

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 53 142
922 017 euroa) kehittyneemmille alueille;

c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 53 142 
922 017 euroa) kehittyneemmille alueille 
ottaen kumppanuussopimuksen 
perusteella huomioon erityisesti 
mahdolliset poikkeukset, jotka koskevat 
jäsenvaltion pääkaupunkia, jonka 
asukastiheys on suuri ja jonne on 
keskittynyt hyvin suuri osuus väestöstä;

Or. en

Tarkistus 59
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 

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 45 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
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jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

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

Olisi suotavaa säilyttää nykyinen joustavuus, koska ei ole konkreettisia tietoja, jotka 
oikeuttaisivat ehdotettujen lukujen suuret erot, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
eroavaisuudet. Varojen osoittamisesta yksittäisille rahastoille olisi sovittava 
kumppanuussopimuksessa kansallisen uudistusohjelman, muiden asiaankuuluvien ohjelmien 
ja jäsenvaltioiden strategioiden perusteella.

Tarkistus 60
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.

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 
0,1 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
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

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 6 prosenttia
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jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista
toisille alueluokille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille ei tarvitse aiheuttaa lisärasitusta, jos sovelletaan nykyisen lainsäädännön 
säännöksiä. Lisäksi olisi otettava huomioon koheesiopolitiikan suuri monimutkaisuus ja olisi 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta, kuten perussopimukseen on kirjattu.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta tehdään julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen tason säilyttämistä koskeva 
tarkistus kumppanuussopimuksen 
toimittamisen yhteydessä 
(ennakkotarkistus), vuonna 2018
(välitarkistus) ja vuonna 2022 
(jälkitarkistus).

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta tehdään julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen tason säilyttämistä koskeva 
tarkistus kumppanuussopimuksen 
toimittamisen yhteydessä ennakkotarkistus 
ja välitarkistus ja lopuksi jälkitarkistus.

Or. en

Tarkistus 63
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 

iii) ohjeellinen 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 
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vuotuinen jako; ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten alueiden määrittäminen, joilla 
toteutetaan paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

iv) sellaisten alueiden ohjeellinen 
määrittäminen, joilla toteutetaan 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

Or. en

Tarkistus 65
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 ja työttömyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
erityistarpeisiin sekä suurimmassa 
syrjintävaarassa tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään vammaisiin 
henkilöihin ja syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako;

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta
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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;

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

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo suurhankkeista, joissa 
pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 
2018;

iii) ohjeellinen luettelo suurhankkeista, 
joissa pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 
2018;

Or. en

Tarkistus 68
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 

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 
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kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset;

kohderyhmät;

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, 
joilla turvataan vammaisten 
mahdollisuudet toimenpideohjelman 
valmistelu-, suunnittelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa;

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

5. Komissio antaa 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdassa, b alakohdan i–ii 
alakohdassa, d alakohdassa, e alakohdan 
i–ii alakohdassa, g alakohdan i–ii 
alakohdassa ja h alakohdan i–ii 
alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpideohjelman osien hyväksymistä 
koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 89 artikla – 2 a kohta (uusi)



PE486.190v01-00 38/45 PA\897903FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, 
kuten nuoriin, naisiin, 
maahanmuuttajiin, pitkäaikaistyöttömiin, 
huono-osaisiin ikääntyneisiin, 
vammaisiin ja etnisiin vähemmistöihin 
keskittyvien toimenpideohjelmien on 
oltava tukikelpoisia, jotta ne voisivat 
toimia koko alueella huolimatta 
viittauksen maantieteellisistä 
rajoituksista.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) analyysi yhteisen 
toimintasuunnitelman vaikutuksista 
vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamiseen;

Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
vammaisten mahdollisuuksien 
turvaaminen;

Or. en
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Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa
on esitettävä ja arvioitava 44 artiklan 3 
kohdassa vaaditut tiedot ja vuonna 2019 
toimitettavassa vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa mainitun 
artiklan 4 kohdassa vaaditut tiedot; lisäksi 
niissä on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot sekä

3. Tulosten tarkasteluvuosina 
toimitettavista vuotuisista 
täytäntöönpanokertomuksista 
ensimmäisessä on esitettävä ja arvioitava 
44 artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot ja 
toisessa 44 artiklan 4 kohdassa vaaditut 
tiedot; lisäksi niissä on esitettävä ja 
arvioitava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
niissä voidaan toimenpideohjelmien 
sisällöstä ja tavoitteista riippuen antaa 
lisätietoja seuraavista asioista

Or. en

Tarkistus 75
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 erityiset toimenpiteet, joilla 
edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
torjutaan syrjintää, sekä toteutetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) toteutetut erityiset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan vammaisten 
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mahdollisuuksien turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 77
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 ja työttömyydestä eniten 
kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin sekä suurimmassa 
syrjintävaarassa tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, kiinnittäen 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin; tarvittaessa ilmoitetaan 
käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vammaisten olisi voitava tutustua 
viestintästrategiaan.

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 108 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista voidaan tukea teknistä tukea Rahastoista voidaan tukea teknistä tukea 
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enintään 0,35 prosentin osuudella 
vuotuisista kokonaismäärärahoistaan.

enintään 0,25 prosentin osuudella 
vuotuisista kokonaismäärärahoistaan.

Or. en

Tarkistus 80
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

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vuonna 2014: kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

a) vuonna 2014: kolme prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön (asetuksen (EY) N:o 1083/2006) työntövoima olisi säilytettävä a, b ja 
c alakohdassa, jotta voidaan paremmin varmistaa vakaus ja kestävyys ja Euroopan 
talouskriisin seurausten käsittelyssä.

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

b) vuonna 2015: kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

c) vuonna 2016: kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 84
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 esitetty 121 
artiklan mukaisesti laadittua maksupyyntöä 
126 artiklan mukaisesti.

Komissio vapauttaa toisen alakohdan 
mukaisesti lasketusta jäsenvaltion 
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 esitetty 
121 artiklan mukaisesti laadittua 
maksupyyntöä 126 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kuten 124 artiklaan tehtyjen muutosten perusteissa todetaan, jäsenvaltioille olisi suotava 
enemmän joustavuutta myös vapauttamisen suhteen. Lisäksi uuden lainsäädäntökehyksen 
perusperiaatteena olisi varmistettava ennakoitavuuden paraneminen.

Tarkistus 85
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;

f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta tuloskehyksessä 
asetetut välitavoitteet ovat selvästi jääneet 
saavuttamatta;

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tuloskehyksessä on vahvistettava 
kunkin prioriteetin osalta välitavoitteet 
vuosiksi 2016 ja 2018 ja tavoitteet 
vuodeksi 2022. Välitavoitteet ja tavoitteet 
on esitettävä taulukossa 1 vahvistetun 
mallin mukaisesti.

1. Tuloskehyksessä on vahvistettava 
kunkin prioriteetin osalta välitavoitteet 
tietyiksi kahdeksi ohjelmakauden 
vuodeksi, joista kumpikin edeltää 
jäsenvaltion ja komission yhdessä 
sopimaa tulosten tarkasteluvuotta, ja 
tavoitteet vuodeksi 2022. Välitavoitteet ja 
tavoitteet on esitettävä taulukossa 1 
vahvistetun mallin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Välitavoitteilla mitataan prioriteetin 
erityisten tavoitteiden toteutumista ja 
ilmaistaan edistyminen, joka on saavutettu 
tavoitteisiin nähden kyseisen ajanjakson 
päättymishetkeen mennessä. Vuodeksi 
2016 vahvistettavissa välitavoitteissa on 
mainittava taloudelliset indikaattorit ja 
tuotosindikaattorit. Vuodeksi 2018
vahvistettavissa välitavoitteissa on 
mainittava taloudelliset indikaattorit,
tuotosindikaattorit ja tapauksen mukaan 
tulosindikaattorit. Välitavoitteita voidaan 
asettaa myös täytäntöönpanon 
avainkohdille.

2. Välitavoitteilla mitataan prioriteetin 
erityisten tavoitteiden toteutumista ja 
ilmaistaan edistyminen, joka on saavutettu 
tavoitteisiin nähden kyseisen ajanjakson 
päättymishetkeen mennessä. Ensimmäistä 
tulosten tarkasteluvuotta edeltäväksi 
vuodeksi vahvistettavissa välitavoitteissa 
on mainittava taloudelliset indikaattorit ja 
tuotosindikaattorit. Toista tulosten 
tarkasteluvuotta edeltäväksi vuodeksi 
vahvistettavissa välitavoitteissa on 
mainittava taloudelliset indikaattorit ja 
tuotosindikaattorit. Välitavoitteita voidaan 
asettaa myös täytäntöönpanon 
avainkohdille.

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kunnianhimoisia mutta realistisia, 
kun otetaan huomioon jäsenvaltion 
erityiset olosuhteet, tukitoimien luonne ja 
kyseiseen prioriteettiin kohdennettavat 
varat;

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Välitavoitteita ja tavoitteita voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä muuttaa 
26 artiklassa säädetyn menettelyn 
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mukaisesti.

Or. en


