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Tarkistus 1
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ennennäkemätön maailmanlaajuinen 
finanssikriisi ja talouden laskusuhdanne 
ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla 
talouskasvua ja rahoitusvakautta sekä 
heikentäneet huomattavasti useiden 
jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja 
taloudellisia edellytyksiä. Tilanne aiheuttaa 
tai uhkaa aiheuttaa tietyille jäsenvaltioille 
vakavia vaikeuksia, jotka liittyvät 
erityisesti ongelmiin niiden talouskasvussa 
ja rahoitusvakaudessa sekä alijäämän ja 
velkaantuneisuuden lisääntymiseen. Nämä 
vaikeudet johtuvat osittain myös 
kansainvälisestä talous- ja 
rahoitusympäristöstä.

(1) Ennennäkemätön maailmanlaajuinen 
finanssikriisi ja talouden laskusuhdanne 
ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla 
talouskasvua ja rahoitusvakautta. Kriisi on 
paitsi heikentänyt huomattavasti useiden 
jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja 
taloudellisia edellytyksiä myös lisännyt 
merkittävästi työttömyyttä erityisesti 
nuorten keskuudessa, heikentänyt naisten 
taloudellista tilannetta, aiheuttanut 
rasitteita sosiaaliturvajärjestelmien 
kestävyydelle ja heikentänyt 
huomattavasti sosiaalisia oloja. Lisäksi
tilanne aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa 
tietyille jäsenvaltioille vakavia vaikeuksia, 
jotka liittyvät erityisesti ongelmiin niiden 
talouskasvussa ja rahoitusvakaudessa sekä 
alijäämän ja velkaantuneisuuden 
lisääntymiseen. Nämä vaikeudet johtuvat 
osittain myös kansainvälisestä talous- ja 
rahoitusympäristöstä.

Or. en

Tarkistus 2
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaikka kriisin kielteisten vaikutusten 
torjumiseksi on jo toteutettu merkittäviä 
toimia, kuten lainsäädäntöön on tehty 
muutoksia, finanssikriisin vaikutukset 

(2) Vaikka kriisin kielteisten vaikutusten 
torjumiseksi on jo toteutettu merkittäviä 
toimia, kuten lainsäädäntöön on tehty 
muutoksia, finanssikriisin vaikutukset 
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tuntuvat laajalti reaalitaloudessa, 
työmarkkinoilla ja kansalaisten elämässä. 
Kansallisiin rahoitusvaroihin kohdistuu yhä 
enemmän paineita, joiden helpottamiseksi 
olisi toteutettava lisätoimenpiteitä 
käyttämällä rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta myönnettävää 
rahoitusta mahdollisimman laajasti ja 
tehokkaasti.

tuntuvat laajalti reaalitaloudessa, 
työmarkkinoilla ja kansalaisten elämässä. 
Kansallisiin rahoitusvaroihin kohdistuu yhä 
enemmän paineita, joiden helpottamiseksi 
olisi toteutettava nopeasti lisätoimenpiteitä 
käyttämällä rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta myönnettävää 
rahoitusta mahdollisimman laajasti ja 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kreikan kanssa 8 päivänä toukokuuta 
2011 tehdyt lanainantajien välinen sopimus 
ja lainajärjestelysopimus tulivat voimaan 
11 päivänä toukokuuta 2010. 
Lainanantajien välisen sopimuksen on 
tarkoitus pysyä voimassa kolmen vuoden 
ohjelmakauden ajan, edellyttäen että 
lainajärjestelysopimuksen mukaisia varoja 
on saatavilla.

(6) Kreikan kanssa 8 päivänä toukokuuta 
2010 tehdyt lanainantajien välinen sopimus 
ja lainajärjestelysopimus tulivat voimaan 
11 päivänä toukokuuta 2010. 
Lainanantajien välisen sopimuksen on 
tarkoitus pysyä voimassa kolmen vuoden 
ohjelmakauden ajan, edellyttäen että 
lainajärjestelysopimuksen mukaisia varoja 
on saatavilla.

Or. en

Tarkistus 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällaista rahoitustukea myönnettiin 
Unkarille 4 päivänä marraskuuta 2008 
annetulla neuvoston päätöksellä 
2009/102/EY, Latvialle 20 päivänä 

(8) Tällaista rahoitustukea myönnettiin 
Unkarille 4 päivänä marraskuuta 2008 
annetulla neuvoston päätöksellä 
2008/102/EY, Latvialle 20 päivänä 



AM\880743FI.doc 5/16 PE474.003v01-00

FI

tammikuuta 2009 annetulla neuvoston 
päätöksellä 2009/290/EY ja Romanialle 
26 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla 
neuvoston päätöksellä 2009/459/EY.

tammikuuta 2009 annetulla neuvoston 
päätöksellä 2009/290/EY ja Romanialle 
6 päivänä toukokuuta 2009 annetulla 
neuvoston päätöksellä 2009/459/EY.

Or. en

Tarkistus 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin varainhoidon 
helpottamiseksi, jäsenvaltioihin ja alueisiin 
tehtävien investointien nopeuttamiseksi ja 
rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi 
on tarpeen sallia, että rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta maksettavia 
välimaksuja korotetaan määrään, joka on 
10 prosenttiyksikköä suurempi kuin 
kullekin toimintalinjalle vahvistettu 
tosiasiallinen osarahoitusosuus, sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
jotka ovat pyytäneet tämän toimenpiteen 
soveltamista.

(13) Unionin varainhoidon 
helpottamiseksi, jäsenvaltioihin ja alueisiin 
tehtävien investointien nopeuttamiseksi ja 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon 
tarvittavan rahoituksen saatavuuden 
helpottamiseksi on tarpeen sallia 
perustelluissa tapauksissa tilapäisesti ja 
vaikuttamatta ohjelmakauteen 2014–
2020, että rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta maksettavia 
välimaksuja korotetaan määrään, joka on 
10 prosenttiyksikköä suurempi kuin 
kullekin toimintalinjalle vahvistettu 
tosiasiallinen osarahoitusosuus, sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
jotka ovat pyytäneet tämän toimenpiteen 
soveltamista. Tämän seurauksena 
vaadittavaa kansallista osuutta 
vähennetään vastaavasti ilman, että 
toimenpideohjelmia on tarpeen muuttaa.

Or. en

Tarkistus 6
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin varainhoidon 
helpottamiseksi, jäsenvaltioihin ja alueisiin 
tehtävien investointien nopeuttamiseksi ja 
rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi 
on tarpeen sallia, että rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta maksettavia 
välimaksuja korotetaan määrään, joka on 
10 prosenttiyksikköä suurempi kuin 
kullekin toimintalinjalle vahvistettu 
tosiasiallinen osarahoitusosuus, sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
jotka ovat pyytäneet tämän toimenpiteen 
soveltamista.

(13) Unionin varainhoidon 
helpottamiseksi, jäsenvaltioihin ja alueisiin 
tehtävien investointien nopeuttamiseksi ja 
rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi 
on tarpeen sallia, että rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta maksettavia 
välimaksuja korotetaan määrään, joka on 
10 prosenttiyksikköä suurempi kuin 
kullekin toimintalinjalle vahvistettu 
tosiasiallinen osarahoitusosuus, sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
jotka ovat pyytäneet tämän toimenpiteen 
soveltamista. Osarahoitusosuuksien 
tilapäisen lisäämisen lisäksi olisi samalla 
priorisoitava viipymättä kasvuun, 
työpaikkojen luontimahdollisuuksiin 
kestävässä taloudessa, laadukkaisiin 
työpaikkoihin sekä opetukseen, 
koulutukseen ja taitoihin tehtäviin 
investointeihin keskittyviä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 7
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komissiota olisi kehotettava 
tekemään kaikkensa, jotta se voisi ulottaa 
tukensa koskemaan kaikkia tässä 
tilanteessa olevia jäsenvaltioita, koska 
siten voitaisiin auttaa niitä parantamaan 
varojen käyttöä, lujittamaan hallinnollisia 
valmiuksiaan ja nopeuttamaan 
täytäntöönpanoa paikan päällä.

Or. en
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Tarkistus 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Säännöt, jotka koskevat 
toimintaohjelmien välimaksujen ja 
loppumaksujen laskemista ajanjaksona, 
jona jäsenvaltiot saavat rahoitustukea 
rahoitusvakauteensa kohdistuvien vakavien 
vaikeuksien vuoksi, olisi myös 
tarkistettava.

(14) Säännöt, jotka koskevat 
toimintaohjelmien välimaksujen laskemista 
ajanjaksona, jona jäsenvaltiot saavat 
rahoitustukea rahoitusvakauteensa 
kohdistuvien vakavien vaikeuksien vuoksi, 
olisi myös tarkistettava.

Or. en

Tarkistus 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tarpeen varmistaa, että tämän 
asetuksen mukaisesti korotettuja 
välimaksuja saaville jäsenvaltioille 
maksettavien korotettujen määrien 
käytöstä raportoidaan asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Infrastruktuurin ja tuottavien 
investointien alan toimenpideohjelmien ja 
hankkeiden täytäntöönpanossa on 
Kreikassa huomattavia vaikeuksia muun 
muassa siksi, että kreikkalaisilla pankeilla 
ei ole riittävästi maksuvalmiutta 
suoriutuakseen nykyisistä tai uusista 
sopimusvelvoitteista. Tässä tilanteessa 
hankkeisiin ja ohjelmiin tarvittava 
osarahoitus ei ole turvattu. Lisäksi 
Euroopan investointipankin (EIP) tukeen, 
jolla on tarkoitus auttaa toisen osapuolen 
rahoitusosuuden tarjoamista ja EU:n 
ohjelmien puitteissa paikalla tehtäviä 
investointeja, liittyy vaikeuksia, koska 
EIP:n riski kasvaa kreikkalaisiin 
osapuoliin nähden.

Or. de

Tarkistus 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Välimaksujen suunniteltua 
korotusta olisi tarkasteltava myös 
kaikkien jäsenvaltioiden kohtaamien 
talousarviorajoitteiden yhteydessä, ja 
nämä rajoitteet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon EU:n 
talousarviossa. Sen vuoksi mekanismia 
sovelletaan vain vuoden 2013 loppuun 
asti.

Or. en
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Tarkistus 12
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Jotta voidaan lievittää edellä 
mainittuja riskejä ja nopeuttaa 
toimenpideohjelmien ja hankkeiden 
täytäntöönpanoa sekä lujittaa talouden 
elpymistä, jäsenvaltioissa, joilla on ollut 
vakavia vaikeuksia rahoitusvakautensa 
kanssa ja joille on myönnetty 
rahoitustukea jonkin edellä mainitun 
mekanismin mukaisesti, 
hallintoviranomaiset voivat käyttää 
toimenpideohjelmien rahoitusvaroja 
unionin tason vakuusrahaston, 
lainarahaston ja riskipääomarahaston 
perustamiseen toimenpideohjelmissa 
tarkoitettujen hankkeiden ja toimintojen 
tukemiseksi. Näiden rahastojen toimiin 
voi kuulua erityisesti toimia, joilla taataan 
EIP:n toimia ja helpotetaan yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, mahdollisuuksia 
saada rahoitusta sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
avulla toteutettavia hankkeita.

Or. en

Tarkistus 13
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Näin ollen on syytä ottaa käyttöön 
rakennerakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta maksettavien 
ennakkomaksujen muodossa 
rahoitusvaroja niitä jäsenvaltioita varten, 
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joissa on käynnissä mukautusohjelma.

Or. en

Tarkistus 14
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-1 artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Korvataan 14 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Rahastoille varattu Euroopan unionin 
talousarvio toteutetaan jäsenvaltioiden ja 
komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, lukuun ottamatta tämän 
asetuksen 45 artiklassa tarkoitettua 
teknistä tukea ja 36 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettuja toimia."

Or. en

Tarkistus 15
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-1 a artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
36 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Lisätään 36 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Jäsenvaltioissa, jotka täyttävät 
jonkin 77 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä, 
hallintoviranomaiset voivat käyttää 
toimenpideohjelmien rahoitusvaroja 
unionin tason vakuusrahaston, 
lainarahaston ja riskipääomarahaston 
perustamiseen tukeakseen 
toimenpideohjelmissa tarkoitettuja toimia, 
jotka toteutetaan varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
keskitetyn epäsuoran hallinnoinnin 
mukaisesti.
Rahastosta voidaan antaa takuut EIP:n 
toimille sekä tuottavien investointien että 
infrastruktuuriin ja julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla 
toteutettaviin tukihankkeisiin tehtäviin 
investointeihin.
Rahastosta voidaan myös tukea yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, mahdollisuuksia 
saada rahoitusta ja 
rahoitusmahdollisuuksien parantamista 
pankeille myönnettävien takuiden ja 
käyttöpääoman tukemisen avulla.
Komissio voi myöntää avustuksen tai 
tehdä palvelusopimuksen tai ryhtyä 
muunlaiseen yhteistyöhön EIP:n kanssa 
tai valita sovellettavien unionin sääntöjen 
mukaisesti julkis- tai yksityisoikeudellisen 
elimen."

Or. en

Tarkistus 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 53 artiklan 
2 kohdassa ja 53 artiklan 4 kohdan toisessa 
virkkeessä säädetään, ja poiketen liitteessä 
III vahvistetuista enimmäismääristä, 
välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
tuen enimmäismäärää ylittämättä ne ovat 
10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin 
kullekin toimintalinjalle vahvistettu 
osarahoitusosuus, jota sovelletaan kussakin
sellaisessa todennetussa 
menoilmoituksessa hiljattain ilmoitettuun 
tukikelpoisten menojen määrään, joka 
jätettiin ajanjaksona, jona jäsenvaltio 
täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

2. Poiketen siitä, mitä 53 artiklan 
2 kohdassa ja 53 artiklan 4 kohdan toisessa 
virkkeessä säädetään, ja poiketen liitteessä 
III vahvistetuista enimmäismääristä, 
välimaksuja korotetaan siten, että tuen 
enimmäismäärää ylittämättä ne ovat 
10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin 
kullekin toimintalinjalle vahvistettu 
osarahoitusosuus, jota sovelletaan kussakin 
sellaisessa todennetussa 
menoilmoituksessa hiljattain ilmoitettuun 
tukikelpoisten menojen määrään, joka 
jätettiin ajanjaksona, jona jäsenvaltio 
täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

Or. en

Tarkistus 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
poikkeus myönnetään sellaisen 
jäsenvaltion kirjallisesta pyynnöstä, joka 
täyttää jonkin a, b tai c alakohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä. Pyyntö on 
toimitettava kahden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta tai 
kahden kuukauden kuluessa 
päivämäärästä, jona jäsenvaltio täyttää 
jonkin a, b tai c alakohdassa tarkoitetuista 
edellytyksistä.
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Or. en

Tarkistus 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissiolle esittämässään pyynnössä 
jäsenvaltion on perusteltava 2 kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen välttämättömyys 
toimittamalla tiedot, joiden perusteella 
voidaan vahvistaa
a) valtion makrotalouden ja julkisen 
talouden tilannetta koskevien tietojen 
avulla, että kansalliseen rahoitusosuuteen 
ei ole käytettävissä resursseja ja että 
2 kohdassa tarkoitettujen maksujen 
korottaminen on tarpeen, jotta voidaan 
turvata toimenpideohjelmien jatkuminen
b) että ongelmat jatkuvat, vaikka 
käytetään liitteessä III tarkoitettuja 
osarahoitusosuuksiin sovellettavia 
enimmäismääriä.
Komissio varmentaa toimitetut tiedot ja 
tutkii niiden perustelut, ja se voi esittää 
vastalauseen toimitettujen tietojen 
luotettavuudesta 30 päivän kuluessa 
pyynnön esittämisestä. Jos komissio ei 
esitä vastalausetta, jäsenvaltion 
2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta 
koskeva pyyntö katsotaan perustelluksi.

Or. en

Tarkistus 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Pyynnössä on myös esitettävä 
yksityiskohtaiset tiedot korotettujen 
välimaksujen aiotusta 
käyttötarkoituksesta ja annettava tiedot 
suunnitelluista täydentävistä toimista, 
jotta varat voidaan kohdistaa 
kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden 
hyväksi, tarvittaessa toimenpideohjelman 
muuttaminen mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
poikkeus ei ole voimassa 31 päivän 
joulukuuta 2013 jälkeen toimitettujen 
menoilmoitusten osalta.

Or. en

Tarkistus 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 77 artiklan 2 kohdan 
säännösten soveltamisesta johtuvat 
korotetut välimaksut on annettava 
hallintoviranomaisten käyttöön 
mahdollisimman nopeasti, ja ne on 
käytettävä vain toimenpideohjelman 
toteuttamiseen liittyviin maksuihin.

Or. en

Tarkistus 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen strategisten kertomusten 
yhteydessä jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tarvittavat tiedot 2 kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen soveltamisesta 
johtuvien korotettujen välimaksujen 
käytöstä. Tiedoista on käytävä ilmi 
erityisesti se, kuinka korotetulla tuen 
määrällä on edistetty kilpailukykyä ja 
kasvua ja luotu työpaikkoja kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Komissio ottaa nämä tiedot 
huomioon laatiessaan 30 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua strategista 
kertomusta.

Or. en

Tarkistus 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteen mukaisiin toimintaohjelmiin.

5. Edellä 2, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3, 3 a ja 
3 b kohtaa ei sovelleta Euroopan alueiden 
välisen yhteistyön tavoitteen mukaisiin 
toimintaohjelmiin.

Or. en


