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Tarkistus 122
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 123
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) indikaattorit, jotka koskevat toimien 
vaikutusta ympäristönsuojelun tasoon ja 
ilmastonmuutokseen. 

Or. en

Tarkistus 124
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä mitattavissa 
olevia laadullisia ja määrällisiä tavoitteita 
ja välitavoitteita, ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita sekä kuvaus toimenpiteistä, 
jotta 7 artiklassa vahvistettuja periaatteita 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 

5. Kunkin ohjelman, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on
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vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

perustuttava arvioon, jossa otetaan 
huomioon hiilivaikutus, ja niissä on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin. Komission on 
määriteltävä yhteiset menetelmät tälle 
arviolle 143 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 127
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 128
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 129
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio esittää huomautuksia kolmen
kuukauden kuluessa ohjelman 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 

2. Komissio esittää huomautuksia kahden
kuukauden kuluessa ohjelman 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 



AM\901426FI.doc 7/68 PE489.408v01-00

FI

lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua ohjelmaa.

lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua ohjelmaa yhteistyössä 
komission kanssa.

Or. ro

Tarkistus 130
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kunkin ohjelman 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on (jäsenvaltiot ovat) 
virallisesti toimittanut (toimittaneet) sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon, ei kuitenkaan ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 tai ennen kuin 
komissio on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.

3. Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kunkin ohjelman 
viimeistään neljä kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on (jäsenvaltiot ovat) 
virallisesti toimittanut (toimittaneet) sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon, ei kuitenkaan ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 tai ennen kuin 
komissio on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.
Kyseinen jäsenvaltio ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen, että kukin 
ohjelma hyväksytään mahdollisimman 
nopeasti. Kunkin ohjelman 
hyväksyntäaika ei saa missään 
tapauksessa ylittää kuutta kuukautta siitä, 
kun jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

Or. ro

Tarkistus 131
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
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toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään viisi kuukautta sen jälkeen,
kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ne, edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään yksi kuukausi sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ne, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 132
Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 133
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 29 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien paikallisten 
kehittämisstrategioiden valinta ja 
hyväksyntä on saatava päätökseen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

4. Kaikkien paikallisten 
kehittämisstrategioiden valinta ja 
hyväksyntä on saatava päätökseen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Or. ro

Tarkistus 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua strategian 
kattaman kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä 142 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua strategian kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

Or. ro

Tarkistus 135
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 

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

valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

Or. ro

Tarkistus 136
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 31 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimintakustannukset ja paikallisen 
kehittämisstrategian toiminnan edistämisen 
enintään 25 prosenttiin asti paikallisen 
kehittämisstrategian yhteydessä 
aiheutuneista julkisista kokonaismenoista.

(d) toimintakustannukset ja paikallisen 
kehittämisstrategian toiminnan edistämisen 
enintään 15 prosenttiin asti paikallisen 
kehittämisstrategian yhteydessä 
aiheutuneista julkisista kokonaismenoista.

Or. ro

Tarkistus 137
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 138
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
erityissäännöt, jotka koskevat 
b alakohdassa tarkoitettuja tietyn tyyppisiä 
rahoitusvälineitä sekä tuotteita, joita 
kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
b alakohdassa tarkoitettuja tietyn tyyppisiä 
rahoitusvälineitä sekä tuotteita, joita 
kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Or. ro

Tarkistus 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

Siirretään komissiolle valta antaa kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
säännöt rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

Or. ro
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Tarkistus 140
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä 142 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.

Or. ro

Tarkistus 141
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 33 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantujen 
rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä 142 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ja 33 artiklan 4 kohdan b alakohdan i, ii ja 
iii alakohdan mukaisesti täytäntöön 
pantujen rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

Or. ro

Tarkistus 142
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia 
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä ja delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
erityissäännöt, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia 
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

Or. ro

Tarkistus 143
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 
yhden 22 artiklan 1 kohdassa mainituista 
edellytyksistä, on talouskasvun 
edistämiseksi ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi sijoitettava – mahdollisesti 
komission maksamasta tuesta johtuvat –
korko- ja muut tuotot erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 144
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) Infrastruktuurihankkeet

Or. de

Tarkistus 145
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 
yhden 22 artiklan 1 kohdassa mainituista 
edellytyksistä, on talouskasvun 
edistämiseksi ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi käytettävä – mahdollisesti 
komission maksamasta tuesta johtuvat –
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut 
varat erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 146
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 
22 artiklan 1 kohdassa mainitut 
edellytykset, on talouskasvun 
edistämiseksi ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi käytettävä – mahdollisesti 
komission maksamasta tuesta johtuvat –
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut 
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varat erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin. 

Or. de

Tarkistus 147
Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Seurantakomitea koostuu
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.
Komiteaa muodostettaessa olisi 
noudatettava sukupuolten tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 148
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio osallistuu seurantakomitean 
työhön neuvonantajan ominaisuudessa.

2. Komissio osallistuu seurantakomitean 
työhön.

Or. ro

Tarkistus 149
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmaa 
koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2023 EAKR:n, 
ESR:n ja koheesiorahaston osalta sekä 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskeva välikertomus 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 
sekä ohjelmaa koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2023 EAKR:n, 
ESR:n ja koheesiorahaston osalta sekä 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta.

Or. ro

Tarkistus 150
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

8. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomuksen ja välikertomuksen 
varojen käytöstä sekä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Or. ro

Tarkistus 151
Philippe Lamberts
Verts/ALE -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin mitattavissa 
oleviin laadullisiin ja määrällisiin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 152
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman 
suunnittelun parantamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä 
komission kanssa ja komission johdolla 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman 
suunnittelun parantamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 153
Krišjānis Kariņš

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

Komission teksti Tarkistus

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen asianmukaisten 
maakohtaisten suositusten sekä 
kansallisiin uudistusohjelmiin 
perustuvien neuvoston perussopimuksen 
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148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamien 
suositusten kanssa;

Or. en

Tarkistus 154
Philippe Lamberts
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkoarviointiin on tarvittaessa 
sisällytettävä strategisen 
ympäristöarvioinnin vaatimukset, jotka on 
vahvistettu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY 
täytäntöönpanon myötä34.

4. Ennakkoarviointiin on tarvittaessa 
sisällytettävä strategisen 
ympäristöarvioinnin vaatimukset, jotka on 
vahvistettu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY 
täytäntöönpanon myötä34 mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen ja biologiseen 
monimuotoisuuteen aiheutuvat 
vaikutukset sekä tarvittaessa rajatylittävät 
näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 155
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 

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

osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Or. ro

Tarkistus 156
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta 
tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavia valmistelua, seurantaa, 
hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, 
tarkastuksia ja valvontaa koskevia 
toimenpiteitä.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta 
taikka jäsenvaltion pyynnöstä komission 
hyväksynnän jälkeen tukea tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia 
valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja 
teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja 
valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Or. ro

Tarkistus 157
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellä c 
alakohdassa tarkoitetun kiinteän 
prosenttiosuuden sekä asiaan liittyvien 
menetelmien määrittelyä.

Siirretään komissiolle valta antaa kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
edellä c alakohdassa tarkoitetun kiinteän 
prosenttiosuuden sekä asiaan liittyvien 
menetelmien määrittelyä.



PE489.408v01-00 20/68 AM\901426FI.doc

FI

Or. ro

Tarkistus 158
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia silloin, jos ne 
kansallisen alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja.

Or. de

Tarkistus 159
Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ja kukin jäsenvaltio 
vastaavat yhdessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta.

Or. ro

Tarkistus 161
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 162
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta ja 
kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvästä 
varauksesta, talousarviositoumukset 
tehdään sen jälkeen, kun on annettu 

Poistetaan.
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komission päätös ohjelman muuttamisen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 74 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

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 
kolmella kuukaudella, jos

Or. ro

Tarkistus 164
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva jäsenvaltio täyttää yhden 
22 artiklan 1 kohdassa mainituista 
edellytyksistä, komission on jäsenvaltion 
pyynnöstä täytäntöönpanosäädöksellä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 53 a artiklan mukaisesti
talousarviota keskitetysti toteuttamalla 
käynnistettävä erityisohjelma 
yhdistääkseen jäsenvaltion keskeytettyjen 
maksusitoumusten varat ja/tai 
takaisinperityt varat sekä korkotuotot tai 
sellaiset määrärahat, joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä ja sijoittaakseen ne 
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talouskasvun edistämiseksi ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin. 

Or. de

Tarkistus 165
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden kohdalla, jotka 
täyttävät yhden 22 artiklan 1 kohdassa 
mainituista edellytyksistä, vähennetty 
tukimäärä sijoitetaan komission 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 53 a artiklan mukaisesti 
hallinnoiman ja 
täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti 
laaditun ohjelman puitteissa talouskasvun 
ja elinkeinoelämän tehokkaaseen 
tukemiseen, erityisesti elinkeinoelämän 
kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin, jotta voitaisiin 
välttää alueille koituvia taloudellisia 
haittoja.

Or. de

Tarkistus 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 81 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) energiatehokkuuden lisääminen 
rakennusalalla ja liikennealalla; erityistä 
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huomiota on kiinnitettävä asumisen 
energiatehokkuuden lisäämiseen.

Or. ro

Tarkistus 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka ovat asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003 vahvistetun yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
2- ja 3-tason, jäljempänä ’NUTS 2  ja 3 -
taso’, mukaisia.

Or. ro

Tarkistus 168
Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 169
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kolmelle NUTS 2 ja 3 -tason 
alueiden luokille:

Or. ro

Tarkistus 170
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueet, joiden BKT asukasta 
kohden on 75–90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 171
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueet, joiden BKT asukasta 
kohden on 75–90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 172
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän kehittyneet alueet, joita on 
tuettu tässä luokassa vähintään kaksi 
tukikautta, mutta joiden taloudellisessa, 
sosiaalisessa ja ekologisessa tilanteessa ei 
suurimmasta mahdollisesta tuesta 
huolimatta ole tapahtunut mainittavia 
parannuksia, luokitellaan seuraavalla 
tukikaudella luokkaan, jossa kansallinen 
yhteisrahoitusosuus on suurempi;

Or. de

Tarkistus 173
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kaksi alueluokkaa määritetään sen 
perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Or. de

Tarkistus 174
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kolmea alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista. 
Luettelo on voimassa 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen 
ajan.

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kahta alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista. 
Luettelo on voimassa 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen 
ajan.

Or. de

Tarkistus 175
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin- ja
Euroopan alueellinen yhteistyö
-tavoitteiden määrärahat

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin-, 
Euroopan alueellinen yhteistyö- ja 
Energiatehokkuuden lisääminen
-tavoitteiden määrärahat

Or. ro

Tarkistus 176
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 50,13 prosenttia (eli yhteensä 
162 589 839 384 euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

(a) 62,14 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille;
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Or. de

Tarkistus 177
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b)12,01 prosenttia (eli yhteensä 
38 951 564 661 euroa) siirtymäalueille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 178
Markus Pieper

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 kehittyneemmille 
alueille;

Or. de

Tarkistus 179
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 21,19 prosenttia (eli yhteensä 
68 710 486 782 euroa) koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

(d) 21,19 prosenttia koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;
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Or. de

Tarkistus 180
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 
925 680 000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 
2 artiklassa määrätyt ehdot.

(e) 0,29 prosenttia lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 
2 artiklassa määrätyt ehdot.

Or. de

Tarkistus 181
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta 
kohden oli kaudella 2007–2013 alle 
75 prosenttia viitekaudelta määritetystä 
25 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta 
mutta joiden BTK asukasta kohden on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joita on tuettu kaudella 
2007–2013 lähentymistavoitteesta ja
joiden BTK asukasta kohden on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Or. de
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Tarkistus 182
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
ja alle 90 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
BKT:n keskiarvosta, saavat 
rakennerahastoista määrärahan, joka on 
suuruudeltaan vähintään kaksi kolmasosaa 
niille kaudella 2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoista.

Or. ro

Tarkistus 183
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta saadaan vähennettyä 
keskimääräisen asukaskohtaisen tuki-
intensiteetin määrien eroavuuksia, joita 
voi esiintyä tietyissä jäsenvaltioissa 
ajanjaksoon 2007–2013 verrattuna, on 
otettava käyttöön sellainen tukitaso, että 
määrärahoja tarjotaan ajanjaksolla 2014–
2020 ainakin ajanjakson 2007–2013 tason 
mukaisesti, kun kyseessä ovat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II 
vahvistetut laskentamenetelmät. 
Enimmäismäärän tasoa on alennettava 
siten, että otetaan huomioon kalastuksen 
ja maaseudun kehittämisvarojen 
poissulkeminen.
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Or. en

Perustelu

Kiinteän 2,5 prosentin enimmäismäärän käyttöönotolla ei tarjota joustavuutta, jonka 
perusteella jäsenvaltioiden väliset käyttöastetta ja kehitystasoa koskevat nykyiset erot 
otettaisiin huomioon. Tällä voi olla siten kielteisiä vaikutuksia pieniin ja vähemmän 
kehittyneisiin alueisiin, joiden taloudet kärsivät huomattavasti vuosien 2008–2010 rahoitus-
ja talouskriisistä.

Tarkistus 184
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 185
Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus ja pinta-ala.

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus, työvoiman 
työllisyysaste ja pinta-ala.

Or. ro

Tarkistus 187
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vähintään 25 prosenttia 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. de

Tarkistus 188
Markus Pieper

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

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

3. Vähintään 15 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 25 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. de

Tarkistus 189
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.
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Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012[34]35 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Or. en

Tarkistus 190
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 191
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että 
kumppanuussopimuksissa ja 
toimenpideohjelmissa mahdollistetaan 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta 
myönnettävien tukien tehokas 
keskinäinen yhdistäminen sekä yhteys 
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Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja 
TEN-rahoitusasetuksiin;

Or. de

Tarkistus 192
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 193
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 194
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 195
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 196
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle] myönnetty tuki on 
2 500 000 000 euroa.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 197
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä 
jäsenvaltiokohtaisesti. Kullekin 
jäsenvaltiolle osoitettuja 
rakennerahastomäärärahoja vähennetään 
vastaavasti.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 198
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa mainittua 
rakennerahastoista annettavaa tukea 
vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään 

Poistetaan.
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vuoden 2014 talousarviomenettelyssä 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] asianmukaisiin budjettikohtiin.

Or. ro

Tarkistus 199
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 200
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 201
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 
5 prosenttia muodostaa suoritusvarauksen, 
joka voidaan kohdentaa kansallisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 202
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa).

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020.

Or. de

Tarkistus 203
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden ja kehittyneempien 
alueiden osalta kohdennettuja 
kokonaismäärärahoja ei saa siirtää 
kyseisten alueluokkien välillä.
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Or. de

Tarkistus 204
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei 
periaatteessa saa siirtää kyseisten 
alueluokkien välillä.

Or. de

Tarkistus 205
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 30 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Or. de
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Tarkistus 206
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa 
vähemmän kehittyneet alueet ja 
siirtymäalueet kattavat vähintään 
15 prosenttia koko väestöstä, tarkistetaan, 
onko investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteeseen kohdentuvien 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen taso säilytetty 
kauden osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 207
Krišjānis Kariņš

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

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa ja jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa 
sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamissa 
suosituksissa, jotka jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon työllisyyspolitiikassaan, 
todetut haasteet ja jossa otetaan huomion 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa asianmukaisissa
maakohtaisissa suosituksissa ja 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajoissa suuntaviivoissa sekä kansallisiin 
uudistussopimuksiin perustuvissa 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamissa 
suosituksissa, jotka jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon työllisyyspolitiikassaan, 
todetut haasteet ja jossa otetaan huomion 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

Or. en
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Tarkistus 208
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

(iv) vastaavat tukitoimien luokat, jotka 
perustuvat komission
täytäntöönpanosäädöksillä 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
hyväksymään nimikkeistöön, sekä 
suunnitelman mukaisten varojen 
ohjeellinen jakautuminen;

(iv) vastaavat tukitoimien luokat, jotka 
perustuvat komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
30 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
hyväksymään nimikkeistöön, sekä 
suunnitelman mukaisten varojen 
ohjeellinen jakautuminen;

Or. ro

Tarkistus 209
Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, EAKR:n, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, EAKR:n, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston, Yhteyksien 
Eurooppa -välineen (CEF) sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

Or. de

Tarkistus 210
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Tarkistus 211
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

(vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalueellisia strategioita ja 
synergioita sekä merialue- ja jokivaluma-
aluestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

Or. ro

Tarkistus 212
Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) alueiden määrittäminen, joilla 
edistetään rajatylittäviä 
infrastruktuuriyhteyksiä ja/tai alueiden 
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välisiä yhteyksiä; 

Or. de

Tarkistus 213
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta myönnettävien 
varojen suunniteltu yhdistäminen muihin 
rahoitusvälineisiin, erityisesti Yhteyksien 
Eurooppa -välineeseen;

Or. de

Tarkistus 214
Philippe Lamberts
Verts/ALE -ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, biologisen 
monimuotoisuuden turvaaminen, 
ekosysteemiperusteinen
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

Or. en
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Tarkistus 215
Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

i a) kuvaus toimenpideohjelman 
infrastruktuuria edistävistä vaikutuksista;

Or. de

Tarkistus 216
Philippe Lamberts
Verts/ALE -ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 217
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

Komissio hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksillä kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 



PE489.408v01-00 46/68 AM\901426FI.doc

FI

143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

hyväksymisestä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 218
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

5. Komissio antaa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä kahden
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
toimittamisesta.

Or. ro

Tarkistus 219
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 220
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei komission ja jäsenvaltion välillä 
toisin sovita, EAKR:n ja ESR:n 
toimenpideohjelmat on laadittava 
tarkoituksenmukaisella maantieteellisellä 
tasolla, ja vähintään alueellisella NUTS 2 
-tasolla, kunkin jäsenvaltion 
institutionaalisen järjestelmän mukaisesti.

Jollei komission ja jäsenvaltion välillä 
toisin sovita, EAKR:n ja ESR:n 
toimenpideohjelmat on laadittava 
tarkoituksenmukaisella maantieteellisellä 
tasolla, ja vähintään alueellisella NUTS 3 
-tasolla, kunkin jäsenvaltion 
institutionaalisen järjestelmän mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 222
Philippe Lamberts
Verts/ALE -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 
luonnonvarojen käytön tehokkuus, 
biologisen monimuotoisuuden 
turvaaminen sekä selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa;

Or. en

Tarkistus 223
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa edellä olevan e alakohdan 
mukaisen kustannus-hyötyanalyysin 
suorittamisessa käytettävää menettelyä 
koskevat ohjeelliset suuntaviivat 143 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio laatii kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä
edellä olevan e alakohdan mukaisen 
kustannus-hyötyanalyysin suorittamisessa 
käytettävää menettelyä koskevat ohjeelliset 
suuntaviivat 143 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 224
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Suurhankkeita koskevat tiedot on esitettävä 
noudattaen mallia, jonka komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Suurhankkeita koskevat tiedot on esitettävä 
noudattaen mallia, jonka komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 
kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 225
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi suurhankkeen 
91 artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta 
määrittääkseen, onko siihen perusteltua 
myöntää rahastoista tukea ehdotuksen 
mukaisesti.

1. Komissio arvioi suurhankkeen 
91 artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta 
määrittääkseen, onko siihen perusteltua 
myöntää rahastoista tukea ehdotuksen 
mukaisesti. Ennen päätöksentekoa olisi 
sovellettava avointa menettelyä.

Or. en

Tarkistus 226
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suurhankkeiden arvioinnin 
yhteydessä komissio tutkii, johtaisiko 
rahastoista myönnettävä tuki Euroopan 
unionissa huomattaviin työpaikkojen 
menetyksiin nykyisissä toimipaikoissa 
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varmistaakseen, ettei yhteisön 
rahoituksella tueta yritysten toimintojen 
siirtämistä toisaalle Euroopan unionin 
sisällä. 

Or. de

Tarkistus 227
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Hyväksymispäätöksen 
edellytyksenä on, että ensimmäinen 
urakkasopimus tehdään kahden vuoden 
kuluessa päätöksen päivämäärästä.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. ro

Tarkistus 228
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 3 kohta



AM\901426FI.doc 51/68 PE489.408v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio epää rahastojen tuen 
myöntämisen suurhankkeelle, se ilmoittaa 
perustelunsa jäsenvaltiolle 2 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 229
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen toimintasuunnitelma on esitettävä 
noudattaen mallia, jonka komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Yhteinen toimintasuunnitelma on esitettävä 
noudattaen mallia, jonka komissio 
hyväksyy kahden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 230
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos mahdolliset huomautukset on otettu 
tyydyttävällä tavalla huomioon, komissio 
antaa yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun jäsenvaltio on esittänyt ohjelman, 
mutta ei ennen kyseisten 

2. Komissio antaa yhteisen 
toimintasuunnitelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio 
on esittänyt ohjelman, mutta ei ennen 
kyseisten toimenpideohjelmien 
hyväksymistä.
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toimenpideohjelmien hyväksymistä.

Or. ro

Tarkistus 231
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja 
kumppanuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja noudattaa
kumppanuusperiaatetta sekä edistää 
sukupuolten tasa-arvoa sitä 
muodostettaessa.

Or. en

Tarkistus 232
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden jättämät yhteisten 
toimintasuunnitelmien muuttamispyynnöt 
on perusteltava asianmukaisesti. Komissio 
arvioi, onko muuttamispyyntö perusteltu 
ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat 
tiedot. Komissio voi esittää huomautuksia, 
ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
antaa päätöksen muuttamispyynnön 
hyväksymisestä viimeistään kolme 
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
virallisesti toimittanut sen, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon. Muutos tulee voimaan 

3. Jäsenvaltioiden jättämät yhteisten 
toimintasuunnitelmien muuttamispyynnöt 
on perusteltava asianmukaisesti. Komissio 
arvioi, onko muuttamispyyntö perusteltu 
ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat 
tiedot. Komissio voi esittää huomautuksia, 
ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
antaa päätöksen muuttamispyynnön 
hyväksymisestä viimeistään yksi kuukausi
sen jälkeen, kun jäsenvaltio on virallisesti 
toimittanut sen, edellyttäen että komission 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
otettu riittävällä tavalla huomioon. Muutos 
tulee voimaan päätöksen 
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päätöksen hyväksymispäivänä, jollei 
päätöksessä toisin säädetä.

hyväksymispäivänä, jollei päätöksessä 
toisin säädetä.

Or. ro

Tarkistus 233
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 234
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 109 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahastosta tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään kymmenen 
prosenttia siitä kokonaismäärästä, joka on 
myönnetty kyseisestä rahastosta 
jäsenvaltion toimenpideohjelmiin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen kussakin alueluokassa.

3. Rahastosta tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään viisi prosenttia
siitä kokonaismäärästä, joka on myönnetty 
kyseisestä rahastosta jäsenvaltion 
toimenpideohjelmiin Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoitteen kussakin 
alueluokassa.
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Or. ro

Tarkistus 235
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 
75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joita on tuettu kaudella 
2007–2013 lähentymistavoitteesta ja 
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Or. de

Tarkistus 236
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 60 prosenttia muille kuin 
d alakohdassa tarkoitetuille 
siirtymäalueille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 237
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) 60 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille siirtymäalueille;

(e) 50 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille siirtymäalueille;

Or. ro

Tarkistus 238
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 50 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille kehittyneemmille alueille.

(f) 30 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille kehittyneemmille alueille.

Or. ro

Tarkistus 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) ja suosittelee, että komissio arvioi 
mahdollisuutta perustaa 
rakennerahastoista rahoitettava yhteinen 
yleiseurooppalainen rahasto, joka edistää 
eurooppalaista yhteistutkimusta.

Or. en

Tarkistus 240
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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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 241
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) harvaan asutut (alle 50 asukasta
neliökilometriä kohden) ja erittäin harvaan 
asutut (alle 8 asukasta neliökilometriä 
kohden) alueet.

(c) harvaan asutut (alle 125 asukasta
neliökilometriä kohden) ja erittäin harvaan 
asutut (alle 8 asukasta neliökilometriä 
kohden) alueet sekä alueet, joiden 
muuttosuhde on pysyvästi negatiivinen.

Or. de

Tarkistus 242
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt tässä kohdassa 
määritetyistä jäsenvaltioiden velvoitteista.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 243
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tämän kohdan mukaista tiedonvaihtoa. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tämän kohdan mukaista tiedonvaihtoa. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 244
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, 
hallintoviranomainen, tapauksen mukaan 
todentamisviranomainen sekä 
tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, 
että tehtävien erottamista koskevaa 
periaatetta noudatetaan. Sellaisissa 
toimintaohjelmissa, joissa rahastoista 
maksetun tuen kokonaismäärä on yli 
250 000 000 euroa, tarkastusviranomainen 
ei kuitenkaan saa olla osa samaa 
viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen.

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, 
hallintoviranomainen, tapauksen mukaan 
todentamisviranomainen sekä 
tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, 
että tehtävien erottamista koskevaa 
periaatetta noudatetaan. Sellaisissa 
toimintaohjelmissa, joissa rahastoista 
maksetun tuen kokonaismäärä on yli 
5 000 000 euroa, tarkastusviranomainen ei 
kuitenkaan saa olla osa samaa viranomaista 
tai elintä kuin hallintoviranomainen.

Or. ro
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Tarkistus 245
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
2 kohdan d alakohdan mukaisessa 
tiedonvaihdossa sovellettavat 
toimintatavat.

8. Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisessa tiedonvaihdossa 
sovellettavat toimintatavat.

Or. ro

Tarkistus 246
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 4 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä 
koskevat säännöt.

9. Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 4 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun jäljitysketjuun 
liittyviä järjestelyjä koskevat säännöt.

Or. ro

Tarkistus 247
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 4 kohdan e 

10. Komissio hyväksyy kolmen
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 



AM\901426FI.doc 59/68 PE489.408v01-00

FI

alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

hyväksymisestä täytäntöönpanosäädöksillä 
4 kohdan e alakohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen vahvistuslausuman mallin. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 248
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 116 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä 
tarkastuksia koskevien edellytysten 
vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 142 
artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä kyseisiä tarkastuksia 
koskevien edellytysten vahvistamiseksi 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 116 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio vahvistaa tarkastusstrategian, 
tarkastuslausunnon ja vuotuisen 
tarkastuskertomuksen mallit sekä 4 
kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio vahvistaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen mallit sekä 
4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. ro

Tarkistus 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 116 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio hyväksyy komission 
virkamiesten tai komission valtuuttamien 
edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat 
soveltamissäännöt 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

7. Komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
komission virkamiesten tai komission 
valtuuttamien edustajien tekemien 
tarkastusten aikana kerättyjen tietojen 
käyttöä koskevat soveltamissäännöt 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 251
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 121 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
maksatushakemusten mallin 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3. Komissio hyväksyy 
maksatushakemusten mallin 
täytäntöönpanosäädöksillä kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 252
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 126 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Välimaksuja ei saa suorittaa 
toimenpideohjelmalle, jos komissiolle ei 
ole toimitettu vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta 101 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 253
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
oleva jäsenvaltio täyttää yhden 22 artiklan 
1 kohdassa mainituista edellytyksistä, 
komission on jäsenvaltion pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 a artiklan mukaisesti talousarviota 
keskitetysti toteuttamalla käynnistettävä 
erityisohjelma yhdistääkseen jäsenvaltion 
keskeytettyjen maksusitoumusten varat 
ja/tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai sellaiset määrärahat, joista 
ei ole esitetty maksupyyntöä ja 
sijoittaakseen ne talouskasvun 
edistämiseksi erityisesti elinkeinoelämän 
kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 254
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 132 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritetään, mitä 
tietovälineitä voidaan pitää yleisesti 
hyväksyttyinä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä 142 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
määritetään, mitä tietovälineitä voidaan 
pitää yleisesti hyväksyttyinä.

Or. ro

Tarkistus 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 256
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
päättää keskeyttää välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, 
kun se on antanut jäsenvaltiolle 
mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
päättää keskeyttää välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain enintään 
kolmen kuukauden ajaksi sen jälkeen, kun 
se on antanut jäsenvaltiolle 
mahdollisuuden esittää huomautuksensa.
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Or. ro

Tarkistus 257
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 134 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja 
tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, kun 
jäsenvaltio on toteuttanut keskeytyksen 
lopettamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

3. Komissio ja jäsenvaltio toteuttavat 
toteutettavissaan olevat toimenpiteet 
korjatakseen maksujen keskeyttämisen 
syyt. Komissio lopettaa kaikkia 
välimaksuja tai niiden osaa koskevan 
keskeytyksen, kun jäsenvaltio on 
yhteistyössä komission kanssa ja 
komission tuella toteuttanut keskeytyksen 
lopettamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Or. ro

Tarkistus 258
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 136 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja 
täytäntöönpanosäädöksillä peruuttamalla 
toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden 77 artiklan mukaisesti 
kokonaan tai osittain, jos se tarvittavan 
tutkinnan jälkeen päätyy siihen, että:

Komissio voi kyseistä jäsenvaltiota 
kuultuaan ja yhteistyössä sen kanssa 
tehdä rahoitusoikaisuja 
täytäntöönpanosäädöksillä peruuttamalla 
toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden 77 artiklan mukaisesti 
kokonaan tai osittain, jos se tarvittavan 
tutkinnan jälkeen päätyy siihen, että:

Or. ro
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Tarkistus 259
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 136 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jäsenvaltio ei täytä 86 artiklassa 
tarkoitettuja velvoitteitaan, komissio voi 
suhteessa siihen, missä määrin näitä 
velvoitteita on jätetty noudattamatta, 
tehdä rahoitusoikaisun peruuttamalla 
rakennerahaston rahoitusosuuden 
kyseiselle jäsenvaltiolle joko kokonaan tai 
osittain.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 137 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

6. Jos komissio ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsevat
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Or. ro

Tarkistus 261
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 137 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva jäsenvaltio täyttää yhden 
22 artiklan 1 kohdassa mainituista 
edellytyksistä, komissio käynnistää 
jäsenvaltion pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 a artiklan mukaisesti talousarviota 
keskitetysti toteuttamalla erityisohjelman 
yhdistääkseen jäsenvaltion keskeytettyjen 
maksusitoumusten varat ja/tai 
takaisinperityt varat sekä korkotuotot tai 
sellaiset määrärahat, joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä ja sijoittaakseen ne 
talouskasvun edistämiseksi erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin
infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 262
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 osa – 141 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
muutoksia tämän asetuksen liitteisiin I ja 
V tämän asetuksen asiaa koskevien 
säännösten soveltamisalalla.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 263
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 osa – 142 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa tarkoitettu säädösvalta 
siirretään määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Tässä asetuksessa tarkoitettu säädösvalta 
siirretään viideksi vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio 
toimittaa siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan samanpituisiksi kausiksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 264
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
4 osa – 143 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea. Komiteaa 
muodostettaessa olisi noudatettava 
sukupuolten tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 265
Philippe Lamberts
Verts/ALE -ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yhdenmukaisia 7 ja 8 artiklassa 
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esitettyjen periaatteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 266
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 1 kohta – sarake 3 "Täyttymiskriteerit"

Komission teksti Tarkistus

– Käytössä on älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai alueellinen 
tutkimus- ja innovointistrategia,

– Käytössä on älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai alueellinen 
tutkimus- ja innovointistrategia,

– joka laaditaan tiiviissä yhteistyössä 
alueellisten sidosryhmien kanssa;

– joka perustuu SWOT-analyysiin 
resurssien kohdentamiseksi vain tiettyihin 
tutkimus- ja innovointiprioriteetteihin;

– joka perustuu SWOT-analyysiin 
resurssien kohdentamiseksi vain tiettyihin 
tutkimus- ja innovointiprioriteetteihin;

– jossa hahmotellaan toimenpiteet 
yksityisten TTK-investointien lisäämiseksi;

– jossa hahmotellaan toimenpiteet 
yksityisten TTK-investointien lisäämiseksi;

– jossa hahmotellaan mahdollista 
synergiaa Horizon 2020 -ohjelman 
toimien kanssa;

– johon sisältyy seuranta- ja 
tarkistusjärjestelmä.

– johon sisältyy seuranta- ja 
tarkistusjärjestelmä, joka tekee 
suunnitelman joustavan mukautuksen 
mahdolliseksi.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kehyksen, 
jossa määritellään tutkimukseen ja 
innovointiin käytössä olevat 
talousarviomäärärahat.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kehyksen, 
jossa määritellään tutkimukseen ja 
innovointiin käytössä olevat 
talousarviomäärärahat.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt monivuotisen 
suunnitelman, joka koskee EU:n 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
budjetointia ja priorisointia (Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi 
ESFRI).

– Jäsenvaltio on hyväksynyt monivuotisen 
suunnitelman, joka koskee EU:n 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
budjetointia ja priorisointia (Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi 
ESFRI).

Or. en
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