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Tarkistus 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kaksi keskeistä poliittista aloitetta on 
muovannut alueellista yhteistyötä 
Euroopan unionin naapurustossa: unionin 
ja sen itäisten naapureiden välinen itäinen 
kumppanuus ja unionin ja sen Välimeren 
eteläpuolisten naapureiden välinen
Välimeren unioni. Nämä aloitteet 
muodostavat jaettuun omistajuuteen ja 
vastuuseen perustuvat merkitykselliset 
poliittiset puitteet, joissa voidaan syventää 
suhteita kumppanimaihin ja 
kumppanimaiden kesken.

(6) Kaksi keskeistä poliittista aloitetta on 
muovannut alueellista yhteistyötä 
Euroopan unionin naapurustossa: unionin 
ja sen itäisten naapureiden välinen itäinen 
kumppanuus ja unionin ja sen Välimeren 
eteläpuolisten naapureiden väliset
Välimeren unioni yhdessä Euro–Välimeri-
alueen alue- ja paikallisedustajien 
kokouksen (ARLEM) kanssa. Nämä 
aloitteet muodostavat jaettuun 
omistajuuteen ja vastuuseen perustuvat 
merkitykselliset poliittiset puitteet, joissa 
voidaan syventää suhteita kumppanimaihin 
ja kumppanimaiden kesken.

Or. es

Tarkistus 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan naapuruuspolitiikan 
käynnistymisen ja eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
perustamisen jälkeen on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Näitä ovat 
suhteiden syventyminen, alueellisten 
hankkeiden käynnistäminen ja alueella
käynnissä olevat 
demokratisoitumisprosessit. Tältä pohjalta 
esitettiin vuonna 2011 naapuruuspolitiikan 
kokonaisvaltaisen strategisen 

(7) Euroopan naapuruuspolitiikan 
käynnistymisen ja eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
perustamisen jälkeen on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Näitä ovat 
suhteiden syventyminen, alueellisten 
hankkeiden käynnistäminen ja erityisesti 
eteläisen Välimeren maissa kevään 2011 
tapahtumien jälkeen käynnissä olevat 
demokratisoitumisprosessit. Tältä pohjalta 
esitettiin vuonna 2011 naapuruuspolitiikan 
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uudelleentarkastelun tuloksena uusi 
Euroopan naapuruuspolitiikan visio. Siinä
hahmotellaan päätavoitteet yhteistyölle, 
jota unioni tekee naapurimaidensa 
kanssa, ja annetaan enemmän tukea niille 
kumppaneille, jotka ovat sitoutuneet
demokraattisen yhteiskunnan 
rakentamiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen "enemmällä enemmän"
-periaatteen ja molemminpuolisen 
vastuuvelvollisuuden periaatteen 
mukaisesti.

kokonaisvaltaisen strategisen 
uudelleentarkastelun tuloksena uusi 
Euroopan naapuruuspolitiikan visio.
Kyseisessä politiikassa hahmotellaan
yhteistyötä edistävät päätavoitteet, tuki
niille kumppaneille, jotka ovat sitoutuneet
sellaisen oikeudenmukaisemman ja 
demokraattisemman yhteiskunnan
rakentamiseen, jossa kunnioitetaan 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
"enemmällä enemmän" -periaatteen ja 
molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden 
periaatteen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan naapuruuspolitiikan 
käynnistymisen ja eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
perustamisen jälkeen on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Näitä ovat 
suhteiden syventyminen, alueellisten 
hankkeiden käynnistäminen ja alueella 
käynnissä olevat 
demokratisoitumisprosessit. Tältä pohjalta 
esitettiin vuonna 2011 naapuruuspolitiikan 
kokonaisvaltaisen strategisen 
uudelleentarkastelun tuloksena uusi 
Euroopan naapuruuspolitiikan visio. Siinä 
hahmotellaan päätavoitteet yhteistyölle, 
jota unioni tekee naapurimaidensa kanssa, 
ja annetaan enemmän tukea niille 
kumppaneille, jotka ovat sitoutuneet 
demokraattisen yhteiskunnan 
rakentamiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen "enemmällä enemmän"
-periaatteen ja molemminpuolisen 
vastuuvelvollisuuden periaatteen 

(7) Euroopan naapuruuspolitiikan 
käynnistymisen ja eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
perustamisen jälkeen niin eteläisissä kuin 
itäisissä naapurimaissa on tapahtunut 
merkittäviä poliittisia muutoksia. Näitä 
ovat suhteiden syventyminen, alueellisten 
hankkeiden käynnistäminen ja alueella 
käynnissä olevat 
demokratisoitumisprosessit. Tältä pohjalta 
esitettiin vuonna 2011 naapuruuspolitiikan 
kokonaisvaltaisen strategisen 
uudelleentarkastelun tuloksena uusi 
Euroopan naapuruuspolitiikan visio. Siinä 
hahmotellaan päätavoitteet yhteistyölle, 
jota unioni tekee naapurimaidensa kanssa, 
ja annetaan enemmän tukea niille 
kumppaneille, jotka ovat sitoutuneet 
demokraattisen yhteiskunnan 
rakentamiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen "enemmällä enemmän"
-periaatteen ja molemminpuolisen 
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mukaisesti. vastuuvelvollisuuden periaatteen 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän välineen soveltamisala olisi 
määriteltävä siten, että edistetään rajat 
ylittävää ja eriytettyä lähestymistapaa, 
jotta voidaan helpottaa ohjelmien 
tehokasta ja nopeaa täytäntöönpanoa 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvissa maissa, millä kannustetaan 
kehittämään ohjelmia alueilla ja alueiden 
välillä ja edistetään hajautettua 
yhteistyöpolitiikkaa. 

Or. fr

Tarkistus 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lisäksi on tärkeää vaalia ja helpottaa 
yhteistyötä unionin ja sen kumppaneiden 
yhteiseksi hyväksi muun muassa 
kokoamalla yhteen resursseja unionin 
talousarvion sisäisen toiminnan ja ulkoisen 
toiminnan välineistä erityisesti rajat 
ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita ja muita 
yhteistyön osa-alueita varten.

(9) Lisäksi on tärkeää vaalia ja helpottaa 
yhteistyötä unionin ja sen kumppaneiden 
yhteiseksi hyväksi muun muassa 
kokoamalla yhteen resursseja unionin 
talousarvion sisäisen toiminnan ja ulkoisen 
toiminnan välineistä erityisesti rajat 
ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita, erityisesti 
energian tuotantoa ja siirtoa koskevia 
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hankkeita, ja muita yhteistyön osa-alueita 
varten, joista voidaan mainita 
esimerkkeinä tieto- ja viestintätekniikka 
sekä tiedon ja teknologian siirto vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan 
teknologian ja energiatehokkuuden 
aloilla.

Or. xm

Tarkistus 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Rajat ylittävällä yhteistyöllä 
myötävaikutetaan voimassa olevien ja 
tulevien makroaluestrategioiden 
toteuttamiseen tilanteen mukaan.

(12) Rajat ylittävällä yhteistyöllä 
myötävaikutetaan voimassa olevien ja 
tulevien makroaluestrategioiden 
toteuttamiseen tilanteen mukaan. Tämä 
tapahtuu erityisesti siten, että asetetaan 
etusijalle liikennekäytävät kaasun, 
sähkön ja öljyn siirtoa varten sekä 
infrastruktuurit maakaasun varastointia 
varten.

Or. es

Tarkistus 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Myönnettävän tuen olisi oltava 
johdonmukaista myös unionin pitkän 
aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden 
kanssa ja erityisesti ilmastoa ja energiaa 
koskevien vuoteen 2050 ulottuvien 
etenemissuunnitelmien kanssa sekä 
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vähähiilisyyttä ja päästöjen vähentämistä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen kanssa.

Or. en

Tarkistus 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Euroopan naapuruuspolitiikan 
olisi vahvistettava synergiavaikutuksia 
Välimeren unionin yhteydessä 
käynnistettyjen monenvälisten 
hankkeiden kanssa.

Or. es

Tarkistus 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
parannettava naapurimaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä koskevien 
politiikkojensa johdonmukaisuutta ja 
täydentävyyttä. Jotta unionin tekemä ja 
jäsenvaltioiden tekemä yhteistyö 
täydentäisivät ja vahvistaisivat toisiaan, on 
syytä säätää yhteisestä ohjelmoinnista, jota 
olisi toteutettava aina kun se on 
mahdollista ja asianmukaista.

(15) Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
parannettava naapurimaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä koskevien 
politiikkojensa johdonmukaisuutta ja 
täydentävyyttä, ja samoin niiden olisi 
otettava huomioon Eurooppa 2020 
-strategiassa vahvistetut painopisteet. Jotta 
unionin tekemä ja jäsenvaltioiden tekemä 
yhteistyö täydentäisivät ja vahvistaisivat 
toisiaan, on syytä säätää yhteisestä 
ohjelmoinnista, jota olisi toteutettava aina 
kun se on mahdollista ja asianmukaista.

Or. es
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Tarkistus 18
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tähän asetukseen perustuva unionin 
tuki olisi periaatteessa mukautettava 
kumppanimaiden vastaaviin kansallisiin, 
alueellisiin tai paikallisiin strategioihin ja 
toimenpiteisiin.

(16) Tähän asetukseen perustuva unionin 
tuki olisi mukautettava kumppanimaiden 
vastaaviin kansallisiin, alueellisiin tai 
paikallisiin strategioihin ja toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 19
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa 
maissa, joissa omien sääntöjen ja normien 
mukauttaminen unionin vastaaviin kuuluu 
keskeisiin politiikan tavoitteisiin, parhaat 
edellytykset tämän tuen antamiseen on 
unionilla. Tiettyä erityistukea voidaan 
tarjota ainoastaan unionin tasolla.

(17) Naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa 
maissa, joissa omien sääntöjen ja normien 
mukauttaminen unionin vastaaviin kuuluu 
keskeisiin politiikan tavoitteisiin, unionin 
olisi sitouduttava antamaan oikea-aikaista 
ja kustannustehokasta apua. Tiettyä 
erityistukea voidaan tarjota ainoastaan 
unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 20
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Naapurimaiden kanssa tehtävä 
energiayhteistyö, jonka perustana on 
lähentyminen unionin sisäisiin 
markkinasääntöihin, mukaan lukien 
lainsäädännön yhdentyminen, 
asteittainen vapauttaminen sekä 
markkinoiden avoimuus, on ratkaiseva 
tekijä hankintalähteiden ja siirtoreittien 
varmuuden kannalta. Pitkällä aikavälillä 
sitoutuminen kolmannen energiapaketin 
säännöksiin varmistaa kaasu- ja 
energiamarkkinoiden toiminnan 
varmuuden, avoimuuden ja 
kustannustehokkuuden.

Or. en

Tarkistus 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Unionin naapureina oleville 
kehitysmaille Euroopan 
naapuruuspolitiikan välineestä 
myönnettävä tuki olisi erotettava kyseisille 
maille kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä myönnettävästä tuesta; 
uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020 tarjotuille 
eri rahoitusvälineille olisi otettava 
käyttöön erilliset maksuaikataulut.

Or. fr

Tarkistus 22
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ilmastonmuutoksen torjunta on 
suurimpia unionin kohtaamia haasteita, ja 
siihen vastaamiseksi tarvitaan kiireellisesti 
kansainvälisiä toimia. Kesällä 2011 
annettuun, monivuotista rahoituskehystä 
koskevaan komission tiedonantoon on 
kirjattu aikomus korottaa unionin 
talousarvion ilmastonmuutosmäärärahojen 
osuus vähintään 20 prosenttiin. Tällä 
asetuksella olisi myötävaikutettava 
kyseiseen päämäärään.

(20) Ilmastonmuutoksen torjunta on 
suurimpia unionin kohtaamia haasteita, ja 
siihen vastaamiseksi tarvitaan kiireellisesti 
kansainvälisiä toimia sekä uusiutuvien 
energianlähteiden edistämistä. Kesällä 
2011 annettuun, monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan komission 
tiedonantoon on kirjattu aikomus korottaa 
unionin talousarvion 
ilmastonmuutosmäärärahojen osuus 
vähintään 20 prosenttiin. Tällä asetuksella 
olisi myötävaikutettava kyseiseen 
päämäärään. Tätä tavoitetta on 
vahvistettava Välimeren 
aurinkosuunnitelman kaltaisilla 
aloitteilla.

Or. es

Tarkistus 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ilmastonmuutoksen torjunta on 
suurimpia unionin kohtaamia haasteita, ja
siihen vastaamiseksi tarvitaan kiireellisesti 
kansainvälisiä toimia. Kesällä 2011 
annettuun, monivuotista rahoituskehystä 
koskevaan komission tiedonantoon on 
kirjattu aikomus korottaa unionin 
talousarvion ilmastonmuutosmäärärahojen 
osuus vähintään 20 prosenttiin. Tällä 
asetuksella olisi myötävaikutettava 
kyseiseen päämäärään.

(20) Ilmastonmuutoksen torjunta ja 
varmojen energiatoimitusten turvaaminen 
ovat kaksi suurinta unionin kohtaamaa 
haastetta, ja niihin vastaamiseksi tarvitaan 
kiireellisesti kansainvälisiä toimia. Kesällä 
2011 annettuun, monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan komission 
tiedonantoon on kirjattu aikomus korottaa 
unionin talousarvion 
ilmastonmuutosmäärärahojen osuus 
vähintään 20 prosenttiin. Tällä asetuksella 
olisi myötävaikutettava kyseiseen 
päämäärään.
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Or. en

Tarkistus 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Unionin toimintaa rajojensa 
ulkopuolella tarvitaan siksi, että voitaisiin 
turvata varmat ja monipuoliset 
energiatoimitukset jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin suhteissa naapurimaihin 
olisi otettava huomioon olemassa olevat 
talouden rakenteet ja se, miten teollisuus 
on jakautunut alueella, jotta voidaan 
helpottaa politiikkoja, joilla tuetaan 
pk-yrityksiä ja luodaan työpaikkoja.

Or. es

Tarkistus 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaisella tuella 
edistetään unionin ja kumppanimaiden 
poliittista yhteistyötä ja asteittaista 
taloudellista yhdentymistä ja erityisesti 
kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, 
assosiaatiosopimusten tai muiden voimassa 
olevien ja tulevien sopimusten sekä 
yhteisesti sovittujen toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa.

1. Tämän asetuksen mukaisella tuella 
edistetään unionin ja kumppanimaiden 
poliittista yhteistyötä ja asteittaista 
taloudellista yhdentymistä ja erityisesti 
kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, 
assosiaatiosopimusten tai muiden voimassa 
olevien ja tulevien sopimusten sekä 
yhteisesti sovittujen alueellisten 
makrostrategioiden ja
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa.

Or. ro

Tarkistus 27
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin;

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
lähentämällä lainsäädäntöä ja sääntelyä 
unionin ja muihin kansainvälisiin 
normeihin, rakentamalla tähän liittyviä 
instituutioita ja investoimalla erityisesti
infrastruktuurien yhteenliittämiseen, 
millä pyritään varmistamaan siirtoreittien 
monipuolisuus ja luotettavuus;

Or. en

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) panemaan täytäntöön EU:n 
alueelliset makrostrategiat, joiden piiriin 
kuuluu EU:n naapurimaita, sekä niihin 
liittyvät toimintasuunnitelmat;

Or. ro

Tarkistus 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

d) kestävään, tasavertaiseen ja 
osallistavaan kehitykseen sekä nälän ja
köyhyyden vähentämiseen; edistämään 
sisäistä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutoksen 
torjuntaa, katastrofivalmiuksia ja 
-palautuvuutta sekä edistämään 
T&K-toimintaa;

Or. es

Tarkistus 30
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 

d) kestävään ja osallistavaan kehitykseen 
sekä köyhyyden vähentämiseen, myös 
yksityissektoria kehittämällä; edistämään 
sisäistä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, energiayhteistyötä,
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kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

Or. en

Tarkistus 31
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistämään luottamuksen rakentamista
ja muita turvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä sekä konfliktien ehkäisemistä 
ja ratkaisemista;

e) edistämään luottamuksen rakentamista 
turvallisuutta lisäävillä konkreettisilla 
toimenpiteillä sekä konfliktien 
ehkäisemistä ja ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) edistämään uusiutuvien 
energianlähteiden (tuulivoima, vesivoima, 
aurinkoenergia, aurinkosähkö) 
kehittämistä ja torjumaan maapallon 
lämpenemistä ja saavuttamaan näin 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, 
jotka koskevat siirtoreittien ja 
energiaverkkojen kehittämistä, kuten 
Välimeren aurinkosuunnitelman ja 
DESERTEC-aloitteen toteuttamista 
käytännössä;

Or. fr
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Tarkistus 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) varmistamaan unionin ja sen 
kumppanimaiden taloudellinen 
kilpailukyky siten, että otetaan mukaan 
sellaisia hankkeita ja menettelyjä, jotka 
vastaavat parhaiten pk-yritysten 
tarpeisiin, mikä helpottaa niiden 
integroitumista EU:n sisämarkkinoihin; 

Or. fr

Tarkistus 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) koordinoimaan pk-yrityksille 
myönnettävää EU:n tukea ja 
kannustamaan yhteisyritysten 
perustamiseen kumppanimaiden pk-
yritysten sekä unionin pk-yritysten 
kesken; edistämään pk-yritysten 
hankkeiden ja investointien kehittämistä 
kumppanimaissa ja saamaan näin 
liikkeelle valtioiden väliseen yhteistyöhön 
tarvittavat resurssit;

Or. fr

Tarkistus 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) lisäämään alueiden osien välistä, 
alueellista ja naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvan alueen laajuista yhteistyötä sekä 
rajat ylittävää yhteistyötä.

f) lisäämään alueiden osien välistä, 
alueellista ja naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvan alueen laajuista yhteistyötä sekä 
rajat ylittävää ja alueellista yhteistyötä
siten, että voimistetaan alueellisia 
synergiavaikutuksia ja verkostoja 
esimerkiksi ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, energian, 
tutkimuksen, tieto- ja viestintätekniikan, 
kulttuurin ja liikkuvuuden aloilla.

Or. ro

Tarkistus 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) käyttämään tutkimusta ja kehittämistä 
koskevaa EU:n politiikkaa, esimerkiksi 
Euroopan yhteisön seitsemättä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmaa 
(2007-2013) sekä tulevaa kahdeksatta 
tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelmaa, tärkeimpinä 
yhteistyökeinoina ja integroimaan 
kumppanimaat Euroopan 
tutkimusalueeseen, jotta voidaan 
parantaa taloudellista kilpailukykyä; 
suhtautumaan kyseisiin puiteohjelmiin 
niin, että ne edistävät merkittävästi 
talouskasvua, työpaikkojen luomista ja 
innovointia.

Or. fr
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Tarkistus 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja 
d alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja 
d alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta sekä tuloeroja 
ja työllisyyttä, sähkön ja muiden 
energiamuotojen sekä vesi- ja 
jätevesihuollon saatavuutta mittaavat 
indikaattorit.

Or. es

Tarkistus 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) on varmistettava 
johdonmukaisuus tämän asetuksen nojalla 
annettavan tuen sekä unionin, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin antaman muun tuen 
välillä.

2. Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) on varmistettava 
johdonmukaisuus tämän asetuksen nojalla 
annettavan tuen sekä unionin, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin antaman muun tuen 
samoin kuin muiden rahoitusvälineiden, 
esimerkiksi kehitysyhteistyön 



PE487.722v01-00 18/23 AM\898870FI.doc

FI

rahoitusvälineen, välillä.

Or. fr

Tarkistus 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unioni toteuttaa yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa tarvittavat toimet varmistaakseen 
asianmukaisen koordinoinnin ja yhteistyön 
monenvälisten ja alueellisten järjestöjen ja 
yksiköiden, kuten eurooppalaisten 
rahoituslaitosten, kansainvälisten 
rahoituslaitosten, Yhdistyneiden 
Kansakuntien elinten, rahastojen ja 
ohjelmien, yksityisten ja poliittisten 
säätiöiden sekä Euroopan unionin 
ulkopuolisten avunantajien kanssa.

4. Unioni toteuttaa yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa tarvittavat toimet varmistaakseen 
asianmukaisen pitkän aikavälin 
koordinoinnin ja yhteistyön monenvälisten 
ja alueellisten järjestöjen ja yksiköiden, 
kuten eurooppalaisten rahoituslaitosten, 
kansainvälisten rahoituslaitosten, 
Yhdistyneiden Kansakuntien elinten, 
rahastojen ja ohjelmien, yksityisten ja 
poliittisten säätiöiden sekä Euroopan 
unionin ulkopuolisten avunantajien kanssa.

Or. fr

Tarkistus 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) unionin makroaluestrategioita 
koskevat ohjelmat sekä niihin liittyvät
toimintasuunnitelmat;

Or. ro

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) rajatylittävät alueelliset ohjelmat, 
joilla pyritään voimistamaan yhteisiä 
alueellisia synergiavaikutuksia ja 
verkostoja naapurimaiden kanssa 
esimerkiksi ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, energian, 
tutkimuksen, tieto- ja viestintätekniikan, 
kulttuurin, liikenteen ja naapurimaiden 
välisen liikkuvuuden aloilla siten, että 
tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden yhden 
tai useamman alueen ja kumppanimaiden 
yhden tai useamman alueen välillä. 

Or. ro

Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Useita maita koskevien ohjelmien osalta 
on hyväksyttävä kattava 
ohjelmointiasiakirja, johon sisältyy 
strategia ja suuntaa antava monivuotinen 
ohjelma, yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Siinä on 
määriteltävä alueelle tai sen osaan 
suunnattavan unionin tuen ensisijaiset 
tavoitteet ja rahoituksen suuntaa antava 
taso ensisijaisiin tavoitteisiin jaoteltuna.
Tämän monivuotisen asiakirjan 
voimassaoloajan on oltava asianmukainen.

3. Useita maita koskevien
makroalueohjelmien ja -strategioiden
osalta on hyväksyttävä kattava 
ohjelmointiasiakirja, johon sisältyy 
strategia ja suuntaa antava monivuotinen 
ohjelma, yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Siinä on 
määriteltävä alueelle tai sen osaan 
suunnattavan unionin tuen ensisijaiset 
tavoitteet ja rahoituksen suuntaa antava 
taso ensisijaisiin tavoitteisiin jaoteltuna.
Tämän monivuotisen asiakirjan 
voimassaoloajan on oltava asianmukainen.

Or. ro
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Tarkistus 43
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Silloin kun on välttämätöntä toteuttaa 
tuloksellisempia toimenpiteitä unionin ja 
kumppanimaiden yhteiseksi hyväksi 
esimerkiksi ylikansallisen yhteistyön ja 
verkkoyhteyksien osa-alueella, tämän 
asetuksen nojalla myönnettävää rahoitusta 
voidaan yhdistää rahoitukseen, josta 
säädetään muissa rahoitusvälineiden 
perustamista koskevissa unionin 
asetuksissa. Tällaisessa tapauksessa 
komissio päättää, mitä yhtä 
sääntökokonaisuutta täytäntöönpanoon 
olisi sovellettava.

6. Silloin kun on välttämätöntä toteuttaa 
tuloksellisempia toimenpiteitä unionin ja 
kumppanimaiden yhteiseksi hyväksi 
esimerkiksi ylikansallisen yhteistyön ja 
verkkoyhteyksien osa-alueella, tämän 
asetuksen nojalla myönnettävää rahoitusta 
voidaan yhdistää rahoitukseen, josta 
säädetään muissa rahoitusvälineiden, 
esimerkiksi Verkkojen Eurooppa 
-välineen, perustamista koskevissa unionin 
asetuksissa. Tällaisessa tapauksessa 
komissio päättää, mitä yhtä 
sääntökokonaisuutta täytäntöönpanoon 
olisi sovellettava.

Or. en

Tarkistus 44
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 

9. Taloudellisissa, poliittisissa tai 
energiakriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
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unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vesistöalueen ympärillä sellaisia 
NUTS 2 -tason tai vastaavia alueiden 
alueyksiköitä varten, jotka rajoittuvat 
jäsenvaltioille ja kumppanimaille ja/tai 
Venäjän federaatiolle yhteisiin 
vesistöalueisiin.

Or. ro

Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) EU:n strategioiden tai synergioiden 
piiriin jo kuuluvia makroalueita varten;

Or. ro
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Tarkistus 47
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Varojen suuntaa antava kohdentaminen 
yhteisiin toimintaohjelmiin tehdään 
lähinnä tukikelpoisten alueiden väestön 
perusteella. Suuntaa antavia määrärahoja
määritettäessä voidaan tehdä mukautuksia, 
joissa otetaan huomioon tasapaino 
Euroopan aluekehitysrahaston 
maksuosuuksien ja tämän rahoitusvälineen 
määrärahoista tulevien maksuosuuksien 
välillä sekä muita yhteistyön intensiteettiin 
vaikuttavia tekijöitä, kuten raja-alueiden 
erityispiirteet ja niiden kyky hallinnoida ja 
vastaanottaa unionin tukea.

4. Suuntaa antavia määrärahojen 
kohdennuksia määritettäessä voidaan 
tehdä mukautuksia, joissa otetaan 
huomioon tasapaino Euroopan 
aluekehitysrahaston maksuosuuksien ja 
tämän rahoitusvälineen määrärahoista 
tulevien maksuosuuksien välillä sekä muita 
yhteistyön intensiteettiin vaikuttavia 
tekijöitä, kuten raja-alueiden erityispiirteet 
ja niiden kyky hallinnoida ja vastaanottaa 
unionin tukea.

Or. en

Tarkistus 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2014–
2020 ovat 18 182 300 000 euroa 
(nykyhintoina). Enintään 5 prosenttia
rahoituspuitteiden mukaisesta määrästä 
myönnetään 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittävää 
yhteistyötä koskeville ohjelmille.

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 
2014-2020 ovat 18 182 300 000 euroa 
(nykyhintoina). Enintään 15 prosenttia
rahoituspuitteiden mukaisesta määrästä 
myönnetään 6 artiklan 1 kohdan c, ab ja 
ca alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittävää 
yhteistyötä koskeville ohjelmille.

Or. ro
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Tarkistus 49
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2014–
2020 ovat 18 182 300 000 euroa
(nykyhintoina). Enintään 5 prosenttia 
rahoituspuitteiden mukaisesta määrästä 
myönnetään 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittävää 
yhteistyötä koskeville ohjelmille.

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 
2014-2020 ovat 18 182 300 000 euroa
(nykyhintoina). Enintään 10 prosenttia 
rahoituspuitteiden mukaisesta määrästä 
myönnetään 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittävää 
yhteistyötä koskeville ohjelmille.

Or. en


