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Tarkistus 22
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(-1) On tarpeen kiinnittää huomiota 
alueelliseen ulottuvuuteen sellaisena, 
kuin alueellista yhteenkuuluvuutta sekä 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevista tavoitteista 
on säädetty Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa.

Or. pt

Tarkistus 23
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kun otetaan huomioon se, että 
tuensaajat maksavat takaisin maksettavan 
tuen kautta käytetyt rahoitusvarat osittain 
tai kokonaisuudessaan takaisin, on tarpeen 
antaa asianmukaiset säännökset takaisin 
maksetun tuen uudelleenkäytöstä samaan 
tarkoitukseen tai kyseessä olevan ohjelman 
tavoitteiden mukaisesti.

(3) Kun otetaan huomioon se, että 
tuensaajat maksavat takaisin maksettavan 
tuen kautta käytetyt rahoitusvarat osittain 
tai kokonaisuudessaan takaisin, on tarpeen 
antaa asianmukaiset säännökset takaisin 
maksetun tuen uudelleenkäytöstä samaan 
tarkoitukseen tai kyseessä olevan ohjelman 
tavoitteiden mukaisesti, jotta voidaan 
varmistaa takaisin maksettujen varojen 
asiamukainen sijoittaminen ja jotta EU:n 
tukea voidaan käyttää mahdollisimman 
tehokkaasti.

Or. lt
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Tarkistus 24
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, 
että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
täytäntöönpanon asianmukaisesta 
seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun 
muassa voivat toimittaa komissiolle 
asianmukaista tietoa perustettujen 
välineiden tyypistä ja toimista, joita 
tällaisilla välineillä on käytännössä 
toteutettu, on tarpeen antaa raportointia 
koskeva säännös. Näin komissio pystyisi 
myös tekemään paremman 
kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toiminnasta.

(5) Kun otetaan huomioon tarve parantaa 
täytäntöönpanoprosessin avoimuutta, 
tarve varmistaa asiamukainen valvonta 
sekä varmistaa, että jäsenvaltiot ja 
komissio huolehtivat rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanon 
asianmukaisesta seurannasta, jotta 
jäsenvaltiot muun muassa voivat toimittaa 
komissiolle asianmukaista tietoa 
perustettujen välineiden tyypistä ja 
toimista, joita tällaisilla välineillä on 
käytännössä toteutettu, on tarpeen antaa 
raportointia koskeva säännös. Näin 
komissio pystyisi myös tekemään 
paremman kokonaisarvioinnin 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 25
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, 
että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
täytäntöönpanon asianmukaisesta 
seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun 
muassa voivat toimittaa komissiolle 
asianmukaista tietoa perustettujen 
välineiden tyypistä ja toimista, joita 
tällaisilla välineillä on käytännössä 
toteutettu, on tarpeen antaa raportointia 

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, 
että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
täytäntöönpanon asianmukaisesta 
seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun 
muassa voivat toimittaa komissiolle 
asianmukaista tietoa perustettujen 
välineiden tyypistä ja toimista, joita 
tällaisilla välineillä on käytännössä 
toteutettu, on tarpeen antaa raportointia 
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koskeva säännös. Näin komissio pystyisi 
myös tekemään paremman 
kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toiminnasta.

koskeva säännös. Näin komissio pystyisi 
myös tekemään paremman 
kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toiminnasta ja 
laatimaan sellaisen yhteenvedon 
edistymisestä unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla, jossa otetaan huomioon myös, että 
rahoitustoimilla on saavutettava 
välittömiä alueellisia vaikutuksia ja että 
alueviranomaisten on voitava osallistua 
ennakko- ja jälkiarviointiin sekä 
edistymiskertomuksen laadintaan.

Or. pt

Tarkistus 26
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Rahastojen käytön avoimuuden 
lisäämiseksi luettelot tuensaajista, toimien 
nimet ja toimille osoitetun julkisen 
rahoituksen määrä on julkistettava 
sähköisesti tai muulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 27
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 
2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi 

(7) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen N:o 1605/2002 61 artiklan 
2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi 
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on tarpeen edellyttää, että komissiolle 
toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki 
tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen 
tilinpäätöksessä oikean kuvan unionin 
varallisuudesta ja talousarvion 
toteuttamisesta.

on tarpeen edellyttää, että komissiolle 
toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki 
tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen 
tilinpäätöksessä asianmukaisen kuvan 
unionin varallisuudesta ja talousarvion 
toteuttamisesta.

Or. en


