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Tarkistus 13
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unionin on myös kannustettava 
tehokkaasti alueellista yhteistyötä 
syrjäisimpien alueiden ja 
naapurivaltioiden välillä, sillä näitä 
alueita on pidettävä unionin 
etuvartioasemina ja etuoikeutettuina 
alueina Euroopan unionin suhteiden 
lujittamisessa Pohjois-Amerikan, Väli-
Amerikan, Etelä-Amerikan, Afrikan ja 
Intian kanssa.

Or. pt

Tarkistus 14
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Ilman syrjäisimpiä alueita unionilla 
ei olisi näitä muiden maanosien 
läheisyydessä olevia "etuvartioasemia" ja 
unionilla olisi selvästi vähemmän 
maantieteellisiä raja-alueita. Sijaintinsa 
ansiosta niillä on etulyöntiasema 
ulkosuhteiden syventämisessä, mikä 
mahdollistaa Euroopan unionin aseman 
lujittamisen maailmassa. Tästä syystä 
syrjäisimpien alueiden on sovellettava 
eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa ja 
hyödynnettävä sen välineitä, kuten rajat 
ylittävän yhteistyön välineitä.

Or. pt
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Tarkistus 15
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Näiden unionin ulkopuolella 
sijaitsevien alueiden maantieteellinen 
etäisyys ei saisi vaikuttaa niiden 
yhdentymiseen ja avautumiseen. 
Historiallisten, kielellisten ja kulttuuristen 
yhteyksien rikkaus, joka liittää ne 
maailman eri alueisiin, antaa niille 
etulyöntiaseman sellaisten suhteiden 
syventämisessä, jotka mahdollistavat 
Euroopan unionin maailmanlaajuisen 
aseman vahvistumisen.

Or. pt

Tarkistus 16
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
vähemmistöjen oikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. fr
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Tarkistus 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tästä välineestä ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta olisi tuettava rajat 
ylittävän yhteistyön ohjelmia Euroopan 
unionin ulkorajoilla kumppanimaiden ja 
jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan 
edistää kokonaisvaltaista ja kestävää 
alueellista kehitystä toistensa naapureina 
olevien raja-alueiden välillä sekä 
tasapainoista alueellista yhdentymistä koko 
yhteisössä ja yhteisön ja sen naapurimaiden 
kesken.

(8) Tästä välineestä ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta olisi tuettava rajat 
ylittävän yhteistyön ohjelmia Euroopan 
unionin ulkorajoilla kumppanimaiden ja 
jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan 
edistää kokonaisvaltaista ja kestävää 
alueellista kehitystä toistensa naapureina 
olevien raja-alueiden välillä sekä 
tasapainoista alueellista yhdentymistä koko 
yhteisössä ja yhteisön ja sen naapurimaiden 
kesken. Jotta varmistetaan rajat ylittävän 
yhteistyön tehokas täytäntöönpano 
ulkorajoilla, on tärkeää yhdenmukaistaa 
sen säännöt Euroopan alueelliselle 
yhteistyölle määriteltyjen sääntöjen 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 18
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Rajan ylittävän yhteistyön ohjelmien 
toimeenpanosääntöjen selkeyden ja 
ohjelmien vaatiman joustavuuden 
takaamiseksi olisi harkittava rajat 
ylittävää yhteistyötä määrittelevien 
kohtien kokoamista yhteen pakettiin sen 
sijaan, että yhteiset 
täytäntöönpanosäännöt (Common 
Implementing Rules) määrittelevät 
osittain menetelmiä myös rajat ylittävän 
yhteistyön osalta.
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Or. fi

Tarkistus 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kun otetaan huomioon arabikevään 
jälkeinen kehitys, Välimeren alueella on 
välttämätöntä soveltaa yhdennettyä Euro–
Välimeri-politiikkaa, jotta kannustetaan 
investointeihin, lisätään kasvua ja 
työllisyyttä sekä varmistetaan Välimeren 
pohjois- ja etelärannan tasapainoinen 
kehitys.

Or. fr

Tarkistus 20
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Euroopan unioni on sitoutunut 
pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuteen 
ja on siksi velvollinen kehittämään tähän 
yhteistyöhön osallistumisen 
mahdollistavia instrumentteja. Jotta 
pohjoisen ulottuvuuden rahoituksen 
jatkuvuudesta saataisiin kattava kuvaus 
seuraavan ohjelmakauden osalta, asiaan 
liittyvät säädökset olisi koottava tähän 
asetukseen. 

Or. fi
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Perustelu

Pohjoisella ulottuvuudella on vahva alueellinen luonne, minkä lisäksi siihen osallistuvat maat 
harjoittavat yhteistyötä ENI CBC -ohjelmien kautta.

Tarkistus 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 22
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen mukaista unionin 
tukea on käytettävä kumppanimaiden 
hyödyksi, ja sitä voidaan käyttää myös 
EU:n ja kumppanimaiden yhteiseksi 
hyödyksi.

2. Tämän asetuksen mukaista unionin 
tukea on käytettävä kumppanimaiden 
hyödyksi, ja sitä on käytettävä myös EU:n 
ja kumppanimaiden yhteiseksi hyödyksi.

Or. fr
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Tarkistus 23
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 24
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) edistämään ihmisoikeuksia, 
vähemmistöjen oikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

Or. fr
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Tarkistus 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle;

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle; tähän liittyen 
on syytä edistää Euro–Välimeri-yliopiston 
kehitystä sekä akateemisia vaihto-
ohjelmia ja opiskelijavaihtoa. Lisäksi on 
syytä korostaa Euroopan unionin ja sen 
naapurimaiden kaupunkien ja 
työmarkkinaosapuolten yhteistyön samoin 
kuin Euro–Välimeri-alueen alue- ja 
paikallisedustajien kokouksen (ARLEM) 
kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä;

Or. fr

Tarkistus 26
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle;

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle, kuten 
erityisesti kulttuuri- ja urheilualan 
toiminnalle,

Or. pl

Tarkistus 27
Riikka Manner

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

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

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

Or. en

Tarkistus 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) lisäämään alueiden osien välistä, 
alueellista ja naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvan alueen laajuista yhteistyötä sekä 
rajat ylittävää yhteistyötä; on syytä 
kehittää Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja, 
liikenneinfrastruktuureja ja erityisesti 
merten moottoriteitä, jotta voidaan lisätä 
Euroopan alueiden ja naapurialueiden 
välistä vaihtoa ja edistää liikkuvuutta; 

Or. fr

Tarkistus 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

f a) edistämään synergian luomista ja 
tehostamaan koordinaatiota eri 
rahastojen sekä liittymistä valmistelevan 
rahoitusvälineen ja naapuruuspolitiikan 
ohjelmien välillä; 

Or. fr

Tarkistus 30
Alain Cadec

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tehostamaan Euroopan unionin 
ulkorajojen valvontaa;

Or. fr

Tarkistus 31
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämä tuki ei sido Euroopan unionia, 
kun kyse on jonkin maan liittymistä 
koskevasta hakemuksesta.

Or. fr

Tarkistus 32
Riikka Manner
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, miten se edistyy sovittujen 
uudistustavoitteiden toteuttamisessa, mitkä 
ovat maan tarpeet ja valmiudet ja mikä on 
unionin tuen mahdollinen vaikutus.

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
kehitykseen ja uudistuksiin ja miten se 
edistyy näiden uudistusten toteuttamisessa. 
Eriyttämisessä on otettava huomioon, 
miten kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, miten se edistyy sovittujen 
uudistustavoitteiden toteuttamisessa, mitkä 
ovat maan tarpeet ja valmiudet ja mikä on 
unionin tuen mahdollinen vaikutus.

Or. fi

Tarkistus 33
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
kumppanuusperiaatteen asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttää tukea 
kumppanien valmiuksien vahvistamiselle 
sekä niiden tilanteen parantamiselle, mikä 
voi olla mahdollista tämän välineen 
mukaisten institutionaalisten 
toimenpiteiden avulla.

Or. en

Tarkistus 34
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) on varmistettava 
johdonmukaisuus tämän asetuksen nojalla 
annettavan tuen sekä unionin, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin antaman muun tuen 
välillä. Näiden ohjelmien välinen synergia 
on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
vastavuoroisesti saavuttaa alueelliset ja 
rajatylittävät tavoitteet.

Or. ro

Tarkistus 35
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yhden jäsenvaltion ja 
vähintään yhden kumppanimaan ja/tai 
Venäjän federaation välistä rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevat ohjelmat, jotka 
toteutetaan maiden yhteisenä rajana 
olevalla EU:n ulkorajalla.

c) vähintään yhden jäsenvaltion ja 
vähintään yhden kumppanimaan ja/tai 
Venäjän federaation välistä rajat ylittävää 
ja jäsenvaltion alueiden välistä yhteistyötä 
koskevat ohjelmat, jotka toteutetaan 
maiden yhteisenä rajana olevalla EU:n 
ulkorajalla.

Or. bg

Tarkistus 36
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) merirajojen osalta sellaisia NUTS 3 
-tason tai vastaavia alueyksiköitä varten, 
jotka rajoittuvat jäsenvaltioiden ja 
kumppanimaiden ja/tai Venäjän 
federaation välisiin merirajoihin ja joiden 
välinen etäisyys on enintään 
150 kilometriä, rajoittamatta kuitenkaan 
mahdollisia mukautuksia, joita tarvitaan 
yhteistyötoiminnan johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi;

b) merirajojen osalta sellaisia NUTS 3 
-tason tai vastaavia alueyksiköitä varten, 
jotka rajoittuvat jäsenvaltioiden ja 
kumppanimaiden ja/tai Venäjän 
federaation välisiin merirajoihin ja joiden 
välinen etäisyys on enintään 
150 kilometriä, lukuun ottamatta 
syrjäisimpiä alueita, joihin rajoitusta ei 
sovelleta, rajoittamatta kuitenkaan 
mahdollisia mukautuksia, joita tarvitaan 
yhteistyötoiminnan johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) erityissäännöksistä Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen 
tukemiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta [...] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o [...] nojalla vahvistetut 
sellaisten ylikansallisten ohjelmien 
maksuosuudet, joihin kumppanimaat ja/tai 
Venäjän federaatio osallistuvat.

g) erityissäännöksistä Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen 
tukemiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta [...] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o [...] nojalla vahvistetut 
sellaisten nykyisten ja tulevien 
makroalueellisten strategioiden ja 
ylikansallisten ohjelmien maksuosuudet, 
joihin kumppanimaat ja/tai Venäjän 
federaatio osallistuvat.

Or. fr

Tarkistus 38
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta



AM\900921FI.doc 15/22 PE488.042v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sellaisten ylikansallisten ohjelmien 
maksuosuudet, jotka on perustettu 
naapuruuspolitiikan kumppanimaihin 
ja/tai Venäjän federaatioon laajennetun 
makroalueellisen strategian yhteydessä. 

Or. fr

Tarkistus 39
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 40
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 41
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
asiaankuuluvat tekijät hyväksytään 
delegoidulla säädöksellä.

Or. en

Tarkistus 42
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Osallistujamaat tekevät yhdessä 
komissiolle ehdotuksia yhteisiksi 
toimintaohjelmiksi vuoden kuluessa 9 
artiklassa tarkoitetun ohjelmointiasiakirjan 
hyväksymisestä. Komissio hyväksyy 
erikseen kunkin yhteisen toimintaohjelman 
arvioituaan, että se on tämän asetuksen, 
ohjelmointiasiakirjan ja 
täytäntöönpanosääntöjen mukainen.

4. Osallistujamaat tekevät yhdessä 
komissiolle ehdotuksia yhteisiksi 
toimintaohjelmiksi vuoden kuluessa 9 
artiklassa tarkoitetun ohjelmointiasiakirjan 
hyväksymisestä. Komissio hyväksyy 
erikseen kunkin yhteisen toimintaohjelman 
arvioituaan, että se on tämän asetuksen, 
ohjelmointiasiakirjan ja 
täytäntöönpanosääntöjen mukainen,
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
osallistuvat maat ovat sen esittäneet.

Or. en

Tarkistus 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jos osallistuva maa ryhtyy 
yhteisrahoittamaan ohjelmaa, 
yhteisrahoituksen antamista, käyttämistä ja 
seurantaa koskevat järjestelyt on
selvennettävä yhteisessä 
toimintaohjelmassa. Kaikkien osallistuvien 
maiden on allekirjoitettava ohjelmaan 
liittyvä rahoitussopimus.

10. Jos osallistuva maa ryhtyy 
yhteisrahoittamaan ohjelmaa, 
yhteisrahoituksen antamista, käyttämistä ja 
seurantaa koskevat järjestelyt on 
selvennettävä yhteisessä 
toimintaohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jotta yhteisissä toimintaohjelmissa 
voidaan valmistautua riittävällä tavalla 
täytäntöönpanoon, menot, jotka ovat 
aiheutuneet sen jälkeen, kun yhteiset 
toimintaohjelmat on toimitettu 
komissiolle, ovat tukikelpoisia 
aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3. Jotta yhteisissä toimintaohjelmissa 
voidaan valmistautua riittävällä tavalla 
täytäntöönpanoon, aiheutuneet menot ovat 
tukikelpoisia siitä päivästä alkaen, jolloin 
toimintaohjelma on toimitettu komissiolle 
tai 1 päivästä tammikuuta 2014, jos tämä 
päivämäärä on ensin mainittua 
aikaisempi.

Or. fr

Tarkistus 45
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä osastoa koskevat 
täytäntöönpanosäännöt hyväksytään 
delegoidulla säädöksellä 14 artiklan 
mukaisesti.

1. Tätä osastoa koskevat 
täytäntöönpanosäännöt hyväksytään 
delegoidulla säädöksellä 14 artiklan 
mukaisesti. Tämän asetuksen, yhdessä 
Euroopan naapuripolitiikan 
rahoitusvälineen rajat ylittävän yhteistyön 
täytäntöönpanosäädösten kanssa, olisi 
luotava joustava rakenne tulevien 
Euroopan naapuripolitiikan 
rahoitusvälineen rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmien toteuttamiseksi. Komission olisi 
arvioitava rajat ylittävän yhteistyön osalta 
mahdollisuutta yhteen erilliseen 
säädökseen sen riskin välttämiseksi, että 
rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien 
toimeenpanosäännöt sekä ulkosuhteiden 
yhteiset täytäntöönpanosäännöt (Common 
Implementing Rules) tai osallistuvan 
maan kansalliset määräykset olisivat 
ristiriidassa keskenään;

Or. fi
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Tarkistus 46
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lähtökohtana on oltava yhteistyössä 
toteutettava hallinnointi, 
yhdenmukaistaminen Euroopan 
alueellisen yhteistyön käytäntöjen kanssa 
sekä todellinen yhteistyö. Sääntelyperusta 
mahdollistaa, että osallistujamaat voivat 
sopia erilaisista hallintotavoista.

Or. en

Perustelu

ENPI:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat ulkorajoilla toimivat hyvin erilaisissa 
ympäristöissä: joissakin yhteistyö on tiivimpää ja kumppanimaa osallistuu siihen 
huomattavalla panoksella, toiset ovat lähinnä teknisen avun ohjelmia.

Tarkistus 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Täytäntöönpanosäännöt koskevat muun 
muassa

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) yhteisten toimintaohjelmien laadintaa, 
muuttamista ja päättämistä;

b) yhteisten toimintaohjelmien sisältöä, 
laadintaa, muuttamista ja päättämistä;

Or. fr

Tarkistus 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ohjelman rakenteiden, kuten 
seurantakomitean, hallintoviranomaisen ja 
sen yhteisen teknisen sihteeristön sekä 
yhteisten valintakomiteoiden, roolia ja 
tehtävää, mukaan lukien niiden asema, 
niiden tosiasiallinen määrittäminen, 
tilivelvollisuus ja vastuu, hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmien kuvaus sekä unionin 
tuen teknisen hallinnon ja varainhoidon 
edellytykset sekä menojen tukikelpoisuus;

c) ohjelman rakenteiden, kuten yhteisen 
seurantakomitean, hallintoviranomaisen ja 
sen yhteisen teknisen sihteeristön sekä 
hankkeiden valintakomitean, roolia ja 
tehtävää, mukaan lukien sen asema, sen 
tosiasiallinen määrittäminen, 
tilivelvollisuus ja vastuu, hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmien kuvaus sekä unionin 
tuen teknisen hallinnon ja varainhoidon 
edellytykset sekä menojen tukikelpoisuus 
ja takaisinperintämenettelyt;

Or. fr

Tarkistus 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) takaisinperintämenettelyt; seuranta ja 
arviointi;

d) yhteisten toimintaohjelmien seurantaa ja 
arviointia;

Or. fr
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Tarkistus 51
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteita, unioni voi erityisen kiireellisiä 
tapauksia lukuun ottamatta kehottaa 
kyseistä maata järjestämään neuvottelut 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kumppanimaiden ja -alueiden 
kanssa tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien avun 
keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut kyseisen 
maan kanssa eivät johda molempia 
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tai jos 
neuvotteluista kieltäydytään tai jos tapaus 
on erityisen kiireellinen, neuvosto voi 
toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä, joihin 
voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain.

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, 
vähemmistöjen oikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteita, unioni voi erityisen kiireellisiä 
tapauksia lukuun ottamatta kehottaa 
kyseistä maata järjestämään neuvottelut 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kumppanimaiden ja -alueiden 
kanssa tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien avun 
keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut kyseisen 
maan kanssa eivät johda molempia 
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tai jos 
neuvotteluista kieltäydytään tai jos tapaus 
on erityisen kiireellinen, neuvosto voi 
toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä, joihin 
voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain. Toimenpiteisiin voi 
kuulua avun keskeyttäminen kokonaan tai 
osittain.

Or. fr

Tarkistus 52
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2014–
2020 ovat 18 182 300 000 euroa 
(nykyhintoina). Enintään 7 prosenttia 
rahoituspuitteiden mukaisesta määrästä 
myönnetään 6 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittävää 
yhteistyötä ja jäsenvaltion alueiden välistä 
yhteistyötä koskeville ohjelmille.

Or. bg


