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Tarkistus 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten, erityisten maaseutualueiden, 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden jälkeenjääneisyyttä. 
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden, 
erityisten maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
pohjoisimpien alueiden, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen, ja 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueiden
kaltaisten vakavista ja pysyvistä luontoon 
tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä. Lisäksi 
huomioon on otettava tarvittaessa 
epäsuotuisassa asemassa olevat 
kaupunkialueet ja syrjäiset 
rajakaupungit, jotta tukien tehokkuus 
voidaan maksimoida. Perussopimuksen 
175 artiklassa edellytetään, että unioni 
tukee näiden tavoitteiden toteuttamista 
toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

Or. es

Perustelu

Huomioon on otettava sekä 174 artiklaan sisältyvät alueet että epäsuotuisassa asemassa 
olevat kaupunkialueet, taantuvat maaseutualueet ja syrjäiset rajakaupungit.
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Tarkistus 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten, erityisten maaseutualueiden, 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden jälkeenjääneisyyttä. 
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä kiinnittäen 
erityistä huomiota maaseutualueisiin, 
teollisuuden muutosprosessissa oleviin 
alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin 
alueisiin, jotka ovat hyvin harvaan 
asuttuja, sekä saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin. Perussopimuksen 175 
artiklassa edellytetään, että unioni tukee 
näiden tavoitteiden toteuttamista 
toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

Or. en

Tarkistus 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
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lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten, erityisten maaseutualueiden, 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden jälkeenjääneisyyttä. 
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä. Kyseisistä alueista 
kiinnitetään erityistä huomiota
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin. Perussopimuksen 175 
artiklassa edellytetään, että unioni tukee 
näiden tavoitteiden toteuttamista 
toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

Or. en

Tarkistus 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten, erityisten maaseutualueiden, 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden jälkeenjääneisyyttä. 
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä. Kyseisistä alueista 
erityistä huomiota on kiinnitettävä 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristoalueisiin. 
Perussopimuksen 175 artiklassa 
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jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

Or. fr

Tarkistus 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva 
unionin strategia hyväksyttiin, unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia ja edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä ja vähennettävä 
alueellisia eroja.

(2) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva 
unionin strategia hyväksyttiin, unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia ja edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä ja vähennettävä 
alueellisia eroja. Koheesiopolitiikalla on 
hallitseva merkitys Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamisessa, ja 
vankka ja itsenäinen koheesiopolitiikka 
on tämän strategian onnistuneen 
täytäntöönpanon edellytys.

Or. en

Tarkistus 175
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rakennerahastojen suunnittelun ja 
täytäntöönpanon on heijastettava 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen prioriteetteja ja periaatteita, 
varsinkin "pienet ensin" -periaatetta.

Or. en

Tarkistus 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Koheesiorahastosta maksettavien 
tukien luokittelemiseksi ja jakamiseksi 
alueiden ja jäsenvaltioiden kesken 
käytettävät viitetiedot eivät voi heijastaa 
uskottavasti tukien taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia unionia vuodesta 
2008 alkaen ravistelleen poikkeuksellisen 
kriisitilanteen vuoksi. Tukia on tämän 
vuoksi tarkistettava tai muokattava, jotta 
ne voitaisiin sopeuttaa reaalisen 
lähentymisprosessin tasolle viimeistään 
kahden vuoden kuluessa jakson alusta.

Or. es

Tarkistus 177
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä, ja niille olisi annettava 

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä, ja niille olisi annettava 
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lisärahoitusta perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuista seikoista johtuvien 
haittojen lieventämiseksi.

lisärahoitusta sellaisten perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuista seikoista 
johtuvien haittojen lieventämiseksi, joita 
ovat erityisesti syrjäinen sijainti, 
saaristoluonne, pieni koko, hankala 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä näiden 
alueiden taloudellinen riippuvuus 
vähäisestä määrästä tuotteita. Nämä ovat 
asioita, jotka pysyvän luonteensa vuoksi 
hidastavat yhdessä voimakkaasti näiden 
alueiden taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä.

Or. pt

Perustelu

Esitetyt lisätiedot sisältyvät perussopimuksen 349 artiklaaan, ja ne on sisällytettävä tähän 
yhteiseen strategiakehykseen niiden erityispiirteiden vuoksi.

Tarkistus 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä, ja niille olisi annettava 
lisärahoitusta perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuista seikoista johtuvien 
haittojen lieventämiseksi.

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä, ja niille olisi annettava 
riittävästi lisärahoitusta rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
käsittelemiseksi ja perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuista seikoista johtuvien 
haittojen lieventämiseksi.

Or. es

Perustelu

Syrjäisyys on 349 artiklassa tunnustetun mukaisesti sellaisten pysyvien tekijöiden 
yhteisvaikutus, joiden pysyvyys ja kasaantuvuus vaikeuttavat huomattavalla tavalla näiden 
alueiden kehitystä.  Näitä alueita on kohdeltava vähintään samalla tavoin kuin kaudella 
2007–2013.



AM\903190FI.doc 9/182 PE489.656v01-00

FI

Tarkistus 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä, ja niille olisi annettava 
lisärahoitusta perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuista seikoista 
johtuvien haittojen lieventämiseksi.

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
mukautettuja erityistoimenpiteitä, ja niille 
olisi annettava lisärahoitusta 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuista seikoista johtuvien haittojen 
lieventämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 180
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi 
erityisistä haasteista kärsiviä alueita, 
kuten vuoristoalueita, varten olisi 
toteutettava erityistoimenpiteitä ja 
myönnettävä riittävästi rahoitusvaroja 
niiden maantieteellisestä sijainnista 
johtuvien haittojen lieventämiseksi.

Or. de

Perustelu

Vuoristoalueilla on luonnostaan erityisiä haasteita. Ne kamppailevat monenlaisten 
ongelmien, kuten poismuuton ja taloudellisten vaikeuksien, kanssa. Tässä yhteydessä 
tarvitaan näin ollen erityisesti rakennerahastojen tuen yhdennettyä lähestymistapaa.

Tarkistus 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Perussopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa edellytykset, joilla komissio voi 
toteuttaa Euroopan unionin yleisen 
talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä 
tehtäviään, olisi täsmennettävä ja 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön liittyvät tehtävät 
selkeytettävä. Näiden edellytysten avulla 
komission olisi voitava saada varmuus 
siitä, että jäsenvaltiot käyttävät yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja laillisesti ja 
asianmukaisesti ja Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tarkoitettua 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen. Jäsenvaltioiden ja niiden tätä 
varten nimeämien elinten olisi vastattava 
ohjelmien täytäntöönpanosta 
asianmukaisella alueellisella tasolla
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti. Näillä säännöksillä 
varmistetaan lisäksi huomion 
kohdistaminen siihen, että on tarpeen 
varmistaa unionin tukitoimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus, 
hallintojärjestelyjen suhteellisuus sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentäminen.

(8) Perussopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa edellytykset, joilla komissio voi 
toteuttaa Euroopan unionin yleisen 
talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä 
tehtäviään, olisi täsmennettävä ja 
jäsenvaltioiden sekä vaaleilla valittujen 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa 
tehtävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät 
selkeytettävä. Näiden edellytysten avulla 
komission olisi voitava saada varmuus 
siitä, että jäsenvaltiot sekä vaaleilla valitut 
alue- ja paikallisviranomaiset käyttävät 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
laillisesti ja asianmukaisesti ja Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, tarkoitettua 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen. Jäsenvaltioiden, vaaleilla 
valittujen alue- ja paikallisviranomaisten
ja niiden tätä varten nimeämien elinten 
olisi vastattava ohjelmien 
täytäntöönpanosta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti. Näillä 
säännöksillä varmistetaan lisäksi huomion 
kohdistaminen siihen, että on tarpeen 
varmistaa unionin tukitoimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus, 
hallintojärjestelyjen suhteellisuus sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentäminen.

Or. fr
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Tarkistus 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten sekä sosiaalista osallisuutta 
edistävien kansalaisjärjestöjen ja 
kulttuuri-, koulutus- ja nuorisopolitiikan 
aloilla toimivien organisaatioiden kanssa. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
ryhmiin, joita ohjelmat saattavat haitata 
ja joiden voi olla vaikeaa vaikuttaa 
ohjelmiin. Kumppanien kanssa tehtävässä
yhteistyössä olisi noudatettava parhaita 
käytäntöjä. Kunkin jäsenvaltion olisi 
taattava riittävä teknisen tuen taso, jotta 
helpotetaan niiden osallistumista 
ohjelmasuunnittelun kaikkiin vaiheisiin. 
Tällaisen kumppanuuden tarkoituksena on 
noudattaa monitasohallintoperiaatetta, 
varmistaa tiettyjen sidosryhmien 
sitoutuminen suunniteltuihin tukitoimiin 
sekä ottaa huomioon asiaankuuluvien 
toimijoiden kokemukset ja taitotieto. Tästä 
syystä kumppanien olisi edustettava eri 
aluetasoja jäsenvaltioiden 
toimielinrakenteen mukaisesti.
Kumppanien olisi valittava ja nimettävä 
niitä seurantakomiteassa edustavat 
jäsenet. Komissiolle olisi siirrettävä valta 
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antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 183
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa,
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten kanssa tekemällä 
kumppanuussopimuksen. Jäsenvaltiot 
tekevät yhteistyötä institutionaalisen, 
oikeudellisen ja taloudellisen kehyksensä 
mukaisesti myös talouselämän osapuolten 
ja työmarkkinaosapuolten edustajien 
kanssa, muiden virastojen kanssa,
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
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seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. de

Perustelu

Koska kaupungit ovat tärkeitä koheesiopolitiikan menestyksen kannalta, olisi alue- ja 
paikallisviranomaisten lisäksi mainittava selvennykseksi myös kaupunkiviranomaiset 
nimenomaisesti kumppanuussopimuksen yhteydessä.

Tarkistus 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä käytännesäännöistä, jotta 
voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin yhdenmukaisella tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto.
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Or. es

Perustelu

Käytännesääntöjen säätäminen kaivaa maata monitasohallinnon periaatteen alta. Kunkin 
jäsenvaltion on päätettävä oman poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen rakenteensa 
mukaisesti, kuinka toimijoita osallistetaan. Lisäksi on jo olemassa riittävä määrä 
koheesiopolitiikkaa koskevia ohjeita ja suuntaviivoja.

Tarkistus 185
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
perustuslaillisten, oikeudellisten ja 
taloudellisten olosuhteiden puitteissa 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa,
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, kirkkoja ja 
valtioista riippumattomia järjestöjä 
edustavien elinten kanssa sekä tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden edistämisestä 
vastaavien elinten kanssa. Tällaisen 
kumppanuuden tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.
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Or. de

Tarkistus 186
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä käytännesäännöistä, jotta 
voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavien elinten kanssa 
kansallisen uudistusohjelmansa 
perusteella. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 187
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet tekemällä 
kumppanuussopimus toimivaltaisten alue-
ja paikallisviranomaisten ja talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten 
kanssa. Jäsenvaltioiden on myös tehtävä 
yhteistyötä institutionaalisen, 
oikeudellisen ja taloudellisen kehyksensä 
mukaisesti kumppaneina toimivaltaisten 
alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaisten 
sekä muiden viranomaisten edustajien 
kanssa, talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 188
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale



AM\903190FI.doc 17/182 PE489.656v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
mahdollisimman varhaisesta vaiheesta 
lähtien toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 189
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 

(9) Jäsenvaltion olisi vaaleilla valittujen 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa
järjestettävä kumppanuussopimuksen ja 
kunkin ohjelman osalta kumppanuudet 
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kaupunkiviranomaisten sekä muiden
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

muiden toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa, talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. fr

Tarkistus 190
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet tekemällä 
kumppanuussopimus toimivaltaisten alue-
ja paikallisviranomaisten kanssa. 
Jäsenvaltioiden on myös tehtävä 
yhteistyötä institutionaalisen, 
oikeudellisen ja taloudellisen kehyksensä 
mukaisesti talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien, muiden 
viranomaisten, kansalaisyhteiskuntaa, 
myös ympäristökumppaneita, ja valtioista 
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syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.
(Koko englanninkielisessä versiossa 
korvataan ilmaus "Partnership Contract" 
ilmauksella "Partnership Agreement".)

Or. en

Tarkistus 191
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
naisjärjestöjä edustavien elinten kanssa 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavien elinten kanssa. 
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tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Tällaisen kumppanuuden tarkoituksena on 
noudattaa monitasohallintoperiaatetta, 
varmistaa tiettyjen sidosryhmien 
sitoutuminen suunniteltuihin tukitoimiin 
sekä ottaa huomioon asiaankuuluvien 
toimijoiden kokemukset ja taitotieto. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä käytännesäännöistä, 
jotta voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 192
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 

(9) Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet tekemällä 
kumppanuussopimus toimivaltaisten alue-
ja paikallisviranomaisten ja niiden 
nimeämien edustajien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi myös tehtävä 
yhteistyötä institutionaalisen, 
oikeudellisen ja taloudellisen kehyksensä 
mukaisesti talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien, muiden 
viranomaisten, kansalaisyhteiskuntaa, 
myös ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
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varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 193
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
toiminnan ja toimien, joiden rahoittamiseen 
ne osallistuvat, olisi oltava toimen 
täytäntöönpanoon välittömästi tai 
välillisesti liittyvän sovellettavan unionin 
ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.

(10) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
toiminnan ja toimien, joiden rahoittamiseen 
ne osallistuvat, olisi oltava toimen 
täytäntöönpanoon välittömästi tai 
välillisesti liittyvän sovellettavan unionin 
ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.
Tämän lisäksi voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön muutosten ja etenkin 
EU:n tukisäännösten muutosten olisi 
oltava johdonmukaisia EU:n 
koheesiopolitiikan strategisten 
suuntaviivojen ja sen tavoitteiden kanssa.

Or. de

Perustelu

Koska kauden 2014–2020 tukisäännöksiä tarkistetaan pian ja ne muodostavat oikeusperustan 
useimmille EU:n aluepolitiikan toimille ja hankkeille vuosina 2014–2020, on varmistettava 
EU:n tukipolitiikan ja koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen johdonmukaisuus. 
Muutokset unionin ja jäsenvaltioiden oikeudellisissa puitteissa eivät saa olla ristiriidassa 
EU:n vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan tavoitteiden ja hankkeiden kanssa.

Tarkistus 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista,
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseen.

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
on yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen kaksitahoisella 
lähestymistavalla, sekä sisällyttämällä 
järjestelmällisesti tasa-arvonäkökohdat 
kaikkiin ohjelmatyön ja täytäntöönpanon 
vaiheisiin että erityisillä lisätoimilla.
Tasa-arvoisen budjetoinnin 
arviointimenetelmiä olisi käytettävä 
sukupuolten tasa-arvon horisontaalisen 
periaatteen sisällyttämiseen kaikkien 
rahastojen ohjelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 195
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen liittyvien rahastojen 
valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa tähdättävä epätasa-arvon 
poistamiseen, todellisen ja toimivan
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
takaamiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
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sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

Or. es

Perustelu

Yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen liittyvän rahaston valmistelun ja täytäntöönpanon 
kaikissa vaiheissa on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden avulla taataan miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon lisäksi syrjinnän torjunta.

Tarkistus 196
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen osapuolia, 
ja loputkin jäsenvaltiot ratifioivat 
parhaillaan kyseistä sopimusta. 
Hankkeiden toteutuksessa on tärkeää, että 
niiden eritelmissä otetaan huomioon 
yleissopimuksen 9 artiklan mukaiset 
vammaisten henkilöiden 
pääsyedellytykset.

Or. en

Perustelut

Euroopan unionin ratifioitua vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen EU:n rahoitustukea saavissa hankkeissa olisi entistä
paremmin varmistettava vammaisten henkilöiden pääsyedellytykset.

Tarkistus 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Pyrkiessään lisäämään 
taloudellista, alueellista ja sosiaalista 
koheesiota unionin olisi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen ja 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen ottaen huomioon EU:n 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
strategian1, Euroopan tasa-
arvosopimuksen2 ja muut EU:n, 
kansallisen ja alueellisen tason 
täytäntöönpanoa koskevat lait ja politiikat 
perussopimuksen 8 artiklan täytäntöön 
panemiseksi sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseen ottaen 
erityisesti huomioon 3. toukokuuta 2008 
alkaen voimassa olleen vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen ja EU:n politiikat YK:n 
yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi.

_________
1 COM(2010)0491 final.
2 Neuvoston 7. maaliskuuta 2011 
hyväksymä Euroopan tasa-arvosopimus 
(2011–2020).

Or. en

Tarkistus 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen osapuolia, 
ja loputkin jäsenvaltiot ratifioivat 
parhaillaan kyseistä sopimusta. 
Hankkeiden toteutuksessa on tärkeää, että 
yleissopimuksesta johtuvat, muun muassa 
koulutusta, työllisyyttä ja 
pääsyedellytyksiä koskevat velvoitteet 
otetaan huomioon kaikissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuettavissa 
hankkeissa.

Or. en

Tarkistus 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 200
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti.
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menetelmää.

Or. en

Tarkistus 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti, ja minimoitava tulevat ulkoiset 
kustannukset. Koska vähintään 20 
prosenttia unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta 
käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.

Or. en

Tarkistus 203
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
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edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava määrällisiä 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta ja 
tämän tuen arvioidusta vaikutuksesta 
päästöihin käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.

Or. en

Tarkistus 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
kunnioittamista, suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

Or. fr

Tarkistus 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita. Kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala olisi vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskityttävä yhteisiin temaattisiin 
tavoitteisiin. Kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala on vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. en

Tarkistus 206
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita. Kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala olisi vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita, joka jättää 
riittävästi joustovaraa, jotta voidaan ottaa 
huomioon alueiden erityistarpeet ja 
vastata niihin asianmukaisesti. Kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala olisi vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla,
komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä yhteinen strategiakehys, jolla 
unionin tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi koordinoitava ja 
tasapainotettava ensisijaiset 
investointikohteet tässä asetuksessa 
hahmoteltujen yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
temaattisten tavoitteiden kanssa. Yhteisen 
strategisen kehyksen tavoitteena on tarjota 
ohjelmasuunnittelulle selkeämmät 
strategiset suuntaviivat jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla. Yhteisen 
strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
osalta sekä muiden asiaankuuluvien 
unionin politiikkojen ja välineiden kanssa.
Yhteinen strateginen kehys olisi esitettävä 
tämän asetuksen liitteessä.

Or. en

Tarkistus 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin (14) Yhteinen strategiakehys sisältää ei-
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tarjota selkeämmät strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla, komission olisi hyväksyttävä 
delegoidulla säädöksellä yhteinen
strategiakehys, jolla unionin tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. 
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

tyhjentävän luettelon kustakin yhteisen 
strategiakehyksen rahastosta tukikaudella 
2014–2020 tuettavista suositeltavista 
toimista, joka auttaa jäsenvaltioita 
saavuttamaan unionin tavoitteet, jotta 
varmistetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmatyön johdonmukaisuus 
ja yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden ja 
unionin talous- ja työllisyyspolitiikkojen 
kanssa ja otetaan samalla huomioon 
alueiden erilaiset tarpeet varmistaen 
niiden kehityksen edellyttämä joustavuus.
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen
strategiakehyksen rahastojen osalta, 
mukaan lukien useita rahastoja kattava 
lähestymistapa ja yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa sekä koordinointi muiden 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja 
välineiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla, komission olisi hyväksyttävä 
delegoidulla säädöksellä yhteinen 
strategiakehys, jolla unionin tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. 
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 

(14) Jotta voitaisiin saavuttaa 
perussopimuksen 174 artiklassa 
määritetyt tavoitteet, komission olisi 
ehdotettava tämän asetuksen liitteessä 
yhteistä strategiakehystä, jolla unionin 
tavoitteet muunnetaan ensisijaisten 
investointikohteiden koordinoimiseksi ja 
tasapainon saavuttamiseksi asetuksen 
rahastojen temaattisten erityistavoitteiden 
kanssa ja joka sisältää tässä asetuksessa 
määriteltyjä yhteisiä säännöksiä. Yhteisen 
strategiakehyksen tavoite on tarjota
ohjelmasuunnittelulle strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
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politiikkojen ja välineiden kanssa. tasolla. Yhteisen strategiakehyksen olisi 
edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä yhteinen strategiakehys, jolla 
unionin tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi hyväksyttävä yhteinen 
strategiakehys, jolla unionin tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. 
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

Or. es

Tarkistus 211
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, tämän 
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komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä yhteinen strategiakehys, jolla
unionin tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

asetuksen liitteenä olevalla yhteisellä 
strategiakehyksellä unionin tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. 
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava 
tuen keskeiset alat, käsiteltävät alueelliset 
ongelmat, poliittiset tavoitteet, 
yhteistyötoimien ensisijaiset alat, 
koordinointimekanismit sekä mekanismit, 
joilla varmistetaan johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikkojen kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava tuen 

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava tuen 
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keskeiset alat, käsiteltävät alueelliset 
ongelmat, poliittiset tavoitteet, 
yhteistyötoimien ensisijaiset alat, 
koordinointimekanismit sekä mekanismit, 
joilla varmistetaan johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikkojen kanssa.

keskeiset alat, käsiteltävät alueelliset 
ongelmat, poliittiset tavoitteet, 
yhteistyötoimien ensisijaiset alat, 
koordinointimekanismit sekä mekanismit, 
joilla varmistetaan johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikkojen sekä makroalue- ja 
merialuestrategioiden kanssa, jos 
jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat tällaisiin 
strategioihin.

Or. en

Perustelu

Rahastoja olisi koordinoitava tiiviisti makroaluestrategioiden ja merialuestrategioiden 
kanssa, jotta varmistetaan rahastoista myönnettävät riittävät määrärahat näille strategioille.

Tarkistus 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. es

Tarkistus 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteisymmärryksessä vaaleilla valittujen 
alue- ja paikallisviranomaistensa kanssa,
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
perussopimuksen 174 artiklassa 
määritettyjen unionin tavoitteiden, joiden 
avulla luodaan Euroopan unioniin 
oikeudenmukainen ja tasapainoinen 
sosiaalinen markkinatalous,
toteuttamisesta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmatyön kautta.

Or. fr

Tarkistus 216
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa asianmukaisella alueellisella 
tasolla jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
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unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. pt

Tarkistus 217
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden sen 
kansalliseen uudistusohjelmaan 
perustuva kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. en

Tarkistus 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
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jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa, kuten 5 artiklassa 
säädetään, ja komission kanssa 
vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. en

Tarkistus 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimukseen olisi 
sisällyttävä yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetut valitut osatekijät, ja sillä olisi 
asetettava ne kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Or. en

Tarkistus 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Ennakkoehtoa 
olisi sovellettava ainoastaan siinä 
tapauksessa, että sillä on suora yhteys ja 
vaikutusta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanon 
vaikuttavuuteen ja sen soveltamisala ei 
ylitä asianomaisilla unionin 
politiikanaloilla sovellettavaa 
sääntelykehystä.  Komission olisi tehtävä 
arviointi jäsenvaltioiden ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimittamista tiedoista 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 221
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
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määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

määriteltävä ennakkoehdot, jotka ovat 
sisällöllisesti tiiviissä yhteydessä ja 
vaikuttavat suorasti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon. 
Komission olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

Or. de

Tarkistus 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Näitä 
ennakkoehtoja sovelletaan vain silloin, 
kun ne liittyvät välittömästi rahastojen 
täytäntöönpanoon. Komissio arvioi 
jäsenvaltioiden toimittamat tiedot 
ennakkoehtojen soveltamisesta
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

Or. fr
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Tarkistus 223
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten
kehitystarpeidensa mukaisesti. Komissio
valvoo ennakkoehtojen täyttymistä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä, jotta se voi taata 
tarvittavat perusedellytykset unionin tuen 
tehokkaalle käytölle.

Or. es

Perustelu

Niin kansalliset, alueelliset kuin paikallisetkin tarpeet ja erityispiirteet on otettava huomioon, 
ja kuhunkin rahastoon liittyvien ennakkoehtojen täyttymistä on valvottava, jotta niitä voidaan 
soveltaa tehokkaasti. Ohjelmaan liittyviä maksuja ei pidä kuitenkaan missään tapauksessa 
keskeyttää.

Tarkistus 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
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alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Olisi määriteltävä ennakkoehdot, joiden 
avulla varmistetaan tarvittavat 
ennakkoedellytykset, joilla on suora 
yhteys ja vaikutus unionin tuen tehokkaalle
ja vaikuttavalle käytölle. Komission olisi 
tehtävä arviointi näiden ennakkoehtojen 
täyttymisestä kumppanuussopimuksen ja 
ohjelmien arvioinnin yhteydessä. 
Ennakkoehdon täyttymättä jääminen voisi 
toimia perusteena, jonka vuoksi komissio 
voi keskeyttää maksettavat maksut. Jos 
komissio päättää keskeyttää maksettavat 
maksut, sen on noudatettava toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteita sekä kunkin 
asiaan liittyvän hallintotason 
toimivaltuuksia.

Or. es

Tarkistus 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kestävää kehitystä koskevien 
tarpeidensa mukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä asiaan kuuluvat 
ennakkoehdot. Komission olisi tehtävä 
arviointi näiden ennakkoehtojen 
täyttymisestä kumppanuussopimuksen ja 
ohjelmien arvioinnin yhteydessä. 
Tapauksissa, joissa ennakkoehtoa ei ole 
täytetty, komissiolla olisi oltava valta 
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keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut.

Or. en

Tarkistus 226
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.

Or. de

Tarkistus 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, missä 
on saavutettu tuloskehyksessä vahvistetut 
välitavoitteet. ”Euroopan alueellisen 
yhteistyön” ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi. 
Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, missä 
on saavutettu tuloskehyksessä vahvistetut 
välitavoitteet. ”Euroopan alueellisen 
yhteistyön” ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi. 
Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.
Jos tällaiset oikaisut tai keskeytykset 
koskevat jäsenvaltiota, jolla on suuria 
vaikeuksia taloutensa vakauden alalla tai 
jota tällaiset vaikeudet uhkaavat, kyseiset 
varat voidaan jäsenvaltion pyynnöstä 
asettaa jäsenvaltion saataville erillisellä 
komission toteuttamalla kasvuohjelmalla. 
Se on tehtävä kyseisten ohjelmien 
perusteella ottaen kuitenkin huomioon 
painopisteet, jotka koskevat suurinta 
taloudellista tehokkuutta. Kyseisen 
mekanismin tavoitteena on se, ettei kireä 
taloudellinen tilanne enää pahene.

Or. de

Tarkistus 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019.

Or. en

Tarkistus 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
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kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle annetut 
sitoumukset tai tehdä ohjelmakauden 
lopussa rahoitusoikaisuja.

Or. it

Perustelu

Maksujen keskeyttäminen taloudellisen kriisin aikana voisi olla liian vahingollista erityisesti 
alueilla, joilla kyky hyödyntää tukea on heikko.

Tarkistus 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, missä 
on saavutettu tuloskehyksessä vahvistetut 
välitavoitteet. "Euroopan alueellisen 
yhteistyön" ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, missä 
on saavutettu tuloskehyksessä vahvistetut 
välitavoitteet. Komission on 
kohdennettava kullekin jäsenvaltiolle 
tämän suoritusvarauksesta sellainen osa 
jäsenvaltiolle varatusta 
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Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.

kokonaismäärästä, joka vastaa 
menestyksellisten ohjelmien osuutta. 
Tässä yhteydessä komission on otettava 
asianmukaisesti huomioon, onko 
välitavoitteiden saavuttamisessa 
epäonnistuttu ennakoimattomista ja 
ulkopuolisista syistä, joihin asianomainen 
ohjelma ei voinut vaikuttaa. 
Jäsenvaltioiden on jaettava 
suoritusvaraus tasan kaikille ohjelmille, 
joiden välitavoitteet on saavutettu.
"Euroopan alueellisen yhteistyön" 
ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 231
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, missä 
on saavutettu tuloskehyksessä vahvistetut 
välitavoitteet. ”Euroopan alueellisen 
yhteistyön” ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi.
Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
positiivisiin kannustimiin perustuva 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ja niiden toivomuksesta ohjelmien 
tuloksia vuosina 2017 ja 2019. Vuonna 
2019 olisi varattava ja kohdennettava 
suoritusvaraus sinne, missä on saavutettu 
tuloskehyksessä vahvistetut välitavoitteet. 
”Euroopan alueellisen yhteistyön” 
ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi.
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maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.

Or. es

Perustelu

Tulosten tarkistamisen on perustuttava positiivisiin kannustimiin eikä varojen siirtämiseen 
parempia tuloksia tuottaville ohjelmille. Vapaaehtoisen osallistumisen avulla vältettäisiin 
helposti saavutettavien ja myös vähävaikutteisten tavoitteiden asettaminen.

Tarkistus 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana.

Or. es
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Tarkistus 233
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Joustovaraus, jonka lähtökohtana 
ovat vapautetut määrärahat, olisi 
varattava ohjelmakauden aikana.

Or. fr

Tarkistus 234
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 



AM\903190FI.doc 49/182 PE489.656v01-00

FI

ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, missä 
on saavutettu tuloskehyksessä vahvistetut 
välitavoitteet. "Euroopan alueellisen 
yhteistyön" ohjelmille ei tulisi kohdentaa 
suoritusvarausta niiden vaihtelevuuden ja 
useaan maahan liittyvän luonteen vuoksi. 
Voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti, komission olisi voitava 
silloin, kun puutteet välitavoitteiden tai 
tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
merkittäviä, keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja.

ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava kansallinen suoritusvaraus 
sinne, missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan liittyvän 
luonteen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 235
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 

Poistetaan.
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taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 

Poistetaan.
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maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, ja 
niissä olisi otettava huomioon yksittäisten 
ohjelmien vaikutukset kyseisten 
jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen korjaamisen kannalta sekä 
kumppanuussopimukseen aiemmin tehdyt 
muutokset. Keskeytyksistä päättäessään 
komission olisi myös noudatettava 
tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä 
ja otettava huomioon erityisesti 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Keskeytykset olisi 
lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, ja 
niissä olisi otettava huomioon yksittäisten 
ohjelmien vaikutukset kyseisten 
jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen korjaamisen kannalta sekä 
kumppanuussopimukseen aiemmin tehdyt 
muutokset. Keskeytyksistä päättäessään 
komission olisi myös noudatettava 
tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä 
ja otettava huomioon erityisesti 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Keskeytykset olisi 
lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 
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jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet. Jos jäsenvaltio ei ole yli 
kolmeen kuukauteen toteuttanut riittäviä 
toimenpiteitä, komissio voi asettaa 
keskeytetyt maksut ja sitoumukset 
valvotusti saataville jossain 
hallinnoimassaan ohjelmassa. Tämä 
ohjelma pitäisi kohdistaa eniten kasvua 
tukevien painopisteiden mukaisesti, 
esimerkiksi talouden infrastruktuuriin, 
jotta aluetaloudelle ja sosiaaliselle 
tilanteelle ei aiheudu enempää vahinkoa.

Or. de

Tarkistus 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista annettavan 
rahoituksen vaikuttavuus lisääntyy terveen 
talouspolitiikan avulla ja että yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamat 
rahastot voidaan tarvittaessa suunnata 
uudelleen maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.
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kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 240
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.
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rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. es

Perustelu

Mahdollisuus keskeyttää maksettavat maksut talouspoliittisista syistä on epäsymmetrinen ja 
rankaisisi alueita, jos talouden ohjausjärjestelmää koskevia suosituksia jätetään 
noudattamatta kansallisella tasolla. Lisäksi se tarkoittaisi koheesiopolitiikan välineiden 
käyttämistä muita kuin alunperin määriteltyjä tarkoituksia varten, mikä poikkeaisi sen 
tavoitteista.

Tarkistus 241
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
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yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.

Or. pt

Tarkistus 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon korjaamista 
ja sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien 
ratkaisemista. Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämä prosessi voi 
edellyttää kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin tehtäviä muutoksia, joilla 
toteutetaan neuvoston suosituksia, jotka 
koskevat makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja taloudellisten 
ongelmien ratkaisemista.

Or. es
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Perustelu

Johdanto-osan kappale ei ole paras kohta säädellä näin kattavasti tämäntyyppisiä asioita.

Tarkistus 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan sekä unionin talouden 
ja sosiaalipolitiikan ohjauksen välille, 
voidaan parantaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
rahoituksen vaikuttavuutta älykkään, 
osallistavan ja kestävän talous- ja 
sosiaalipolitiikan täytäntöönpanon avulla. 
On tärkeää, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastot voidaan 
tarvittaessa suunnata uudelleen maan 
taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen. 
Tämän prosessin on oltava asteittainen, ja 
se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.
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huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Komission olisi voitava tehdä 
kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä 
väliaikainen päätös säännöistä ja 
ehdoista, jotka koskevat kyseistä 
ohjelmaa, ja nimenomaan niiden varojen 
perusteella, jotka vapautuvat 
rakennerahastojen ja koheesiorahastojen 
oikaisuista ja keskeytyksistä.

Or. de

Tarkistus 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin varmistaa 
keskittyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen, olisi määriteltävä 
kaikille ohjelmille yhteisiä osatekijöitä. 
Jotta voitaisiin varmistaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 

(20) Jotta voitaisiin varmistaa 
keskittyminen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamiseen ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen, olisi määriteltävä 
kaikille ohjelmille yhteisiä osatekijöitä. 
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ohjelmajärjestelyjen yhtenäisyys, 
ohjelmien hyväksymis- ja 
muuttamismenettelyt olisi 
yhdenmukaistettava. Ohjelmatyössä olisi 
varmistettava johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen kanssa sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
sovittaminen yhteen keskenään ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden sekä 
Euroopan investointipankin kanssa.

Jotta voitaisiin varmistaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmajärjestelyjen yhtenäisyys, 
ohjelmien hyväksymis- ja 
muuttamismenettelyt olisi 
yhdenmukaistettava. Ohjelmatyössä olisi 
varmistettava johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen kanssa sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
sovittaminen yhteen keskenään ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden sekä 
Euroopan investointipankin kanssa.

Or. en

Tarkistus 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksella entisten
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Jotta 
voitaisiin tätä varten hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena 
olisi pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 

(21) Alueellinen yhteenkuuluvuus on 
perussopimuksen mukaan tärkein väline 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
kaupunkialueiden, toiminnallisten 
aluekokonaisuuksien ja aluetasoa 
pienempien yksiköiden asema, joilla on 
erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Tästä syystä 
tämän asetuksen 99 artiklassa säädetyn 
yhdennetyn alueellisen lähestymistavan 
olisi oltava pääasiallinen väline tällaisten 
alueiden menestyksellisen kestävän 
kehityksen aikaansaamiseksi ja niillä 
asuvien kansalaisten työllisyyden, 
sosiaalisen osallisuuden ja vaurauden 
edistämiseksi.
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jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

Or. en

Tarkistus 247
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksella entisten 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Jotta 
voitaisiin tätä varten hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena olisi 
pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

(21) Perussopimuksella entisten 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia, etnisten 
ryhmien väliset jännitteet mukaan 
luettuna. Jotta voitaisiin tätä varten 
hyödyntää mahdollisuudet paremmin 
paikallisella tasolla, on aiheellista 
vahvistaa ja edistää paikallisyhteisöjen 
omia kehittämishankkeita säätämällä 
kaikkia yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Paikallisten sidosryhmien 
valmiuksien kehittäminen on 
äärimmäisen tärkeää. Olennaisena 
periaatteena olisi pidettävä sitä, että vastuu 
paikallisten kehitysstrategioiden 
täytäntöönpanosta annetaan paikallisille 
toimintaryhmille, jotka edustavat 
paikallisyhteisön etuja.

Or. en

Tarkistus 248
Richard Seeber
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksella entisten 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Jotta 
voitaisiin tätä varten hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena olisi 
pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

(21) Perussopimuksella entisten 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden, etenkin 
vuoristoalueiden, asema, joilla on erityisiä 
maantieteellisiä tai väestörakenteellisia 
ongelmia. Jotta voitaisiin tätä varten 
hyödyntää mahdollisuudet paremmin 
paikallisella tasolla, on aiheellista 
vahvistaa ja edistää paikallisyhteisöjen 
omia kehittämishankkeita säätämällä 
kaikkia yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena olisi 
pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

Or. de

Perustelu

Vuoristoalueilla on luonnostaan erityisiä haasteita. Ne kamppailevat monenlaisten 
ongelmien, kuten poismuuton ja taloudellisten vaikeuksien, kanssa. Tässä tarvitaan näin ollen 
erityisesti rakennerahastojen tuen yhdennettyä lähestymistapaa.

Tarkistus 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voitaisiin hyödyntää 
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mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on tarpeen vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena 
olisi pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
olemassa olevat LEADER-ryhmät 
mukaan lukien, jotka edustavat 
paikallisyhteisön etuja.

Or. en

Tarkistus 250
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Euroopan unionin olisi tuettava 
uusien makroaluestrategioiden, erityisesti 
Alppien makroalueen strategian, 
kehittämistä. 

Or. de

Perustelu

Alppien alueella on erityisiä väestöön ja luontoon liittyviä haasteita. Makroalueet ovat 
järkevä ja hyödyllinen väline, joilla näihin haasteisiin voidaan puuttua kansainvälisesti ja 
rajat ylittävästi. Alppien makroalueen perustaminen toisi suuria etuja paikalliselle väestölle

Tarkistus 251
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin, koska 
niiden avulla voidaan yhdistää eri 
muodossa olevia julkisia ja yksityisiä 
varoja julkisen politiikan tavoitteiden 
tukemiseksi ja koska kierrätettävät 
rahoitusmuodot tekevät tällaisesta tuesta 
kestävämpää pitkällä aikavälillä.

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamiin
rahastoihin, koska niiden avulla voidaan 
yhdistää eri muodossa olevia julkisia ja 
yksityisiä varoja julkisen politiikan 
tavoitteiden tukemiseksi ja koska niillä 
voidaan taata rahoitusvarojen 
kierrätettävä virta strategisille 
investoinneille, mikä tukee pitkän 
aikavälin kestäviä investointeja ja lisää 
unionin kasvupotentiaalia.

Or. en

Tarkistus 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin, koska niiden 
avulla voidaan yhdistää eri muodossa 
olevia julkisia ja yksityisiä varoja julkisen 
politiikan tavoitteiden tukemiseksi ja koska 
kierrätettävät rahoitusmuodot tekevät 
tällaisesta tuesta kestävämpää pitkällä 
aikavälillä.

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin, koska niiden 
avulla voidaan yhdistää eri muodossa 
olevia julkisia ja yksityisiä varoja julkisen 
politiikan tavoitteiden tukemiseksi ja koska 
kierrätettävät rahoitusmuodot tekevät 
tällaisesta tuesta kestävämpää pitkällä 
aikavälillä. Avustusten myöntäminen on 
aina säilytettävä yhtenä vaihtoehtona, ja 
ruohonjuuritason toimijoiden tehtävänä 
on oltava käyttää alueellisiin tarpeisiin 
parhaiten sopivaa rahoitusyhdistelmää.

Or. en

Tarkistus 253
Mojca Kleva
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea yhteisen strategiakehyksen
rahastoista, olisi käytettävä erityisiin 
markkinatarpeisiin kustannustehokkaalla 
tavalla ja ohjelmien tavoitteiden 
mukaisesti, eivätkä ne saisi syrjäyttää 
yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi päätös 
tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoanalyysin perusteella.

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista rahastoista, olisi 
käytettävä markkinoiden 
toimimattomuuden tai puutteellisen 
investointitilanteen korjaamiseen ja siten 
erityisiin markkinatarpeisiin vastaamiseen 
kustannustehokkaalla tavalla ja ohjelmien 
tavoitteiden mukaisesti, eivätkä ne saisi 
syrjäyttää yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi 
päätös tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoarvioinnin perusteella, jossa olisi 
suorasti käsiteltävä paikallisia ja 
alueellisia investointitarpeita ja -
mahdollisuuksia, yksilöitävä 
mahdollisuuksia yksityissektorin 
osallistumiseen, arvioitava kyseisen 
rahoitusvälineen tuottama lisäarvo ja 
taata siten joustavien ja tehokkaiden 
vastausten löytäminen Euroopan alueiden 
kehityshaasteisiin.

Or. en

Tarkistus 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista, olisi käytettävä erityisiin 
markkinatarpeisiin kustannustehokkaalla 
tavalla ja ohjelmien tavoitteiden 
mukaisesti, eivätkä ne saisi syrjäyttää 

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista, olisi käytettävä erityisiin 
markkinatarpeisiin kustannustehokkaalla 
tavalla ja ohjelmien tavoitteiden 
mukaisesti, eivätkä ne saisi syrjäyttää 
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yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi päätös 
tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoanalyysin perusteella.

yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi päätös 
tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoanalyysin perusteella ja se olisi 
kuuluttava demokraattisen valvonnan 
piiriin asianomaisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista, olisi käytettävä erityisiin 
markkinatarpeisiin kustannustehokkaalla
tavalla ja ohjelmien tavoitteiden 
mukaisesti, eivätkä ne saisi syrjäyttää 
yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi päätös 
tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoanalyysin perusteella.

(23) Rahoitusvälineiden, joihin maksetaan 
tukea yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista, olisi vastattava markkinoiden 
tarpeisiin ja puutteisiin tehokkaalla ja 
kannattavalla tavalla ja ohjelmien 
tavoitteiden mukaisesti, eivätkä ne saisi 
syrjäyttää yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi 
päätös tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoanalyysin perusteella.

Or. es

Tarkistus 256
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Rahoitusvälineet olisi suunniteltava ja 
pantava täytäntöön siten, että niillä 
edistetään yksityisen sektorin sijoittajien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
asiamukaisen riskinjaon pohjalta. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat tarpeeksi 

(24) Rahoitusvälineet olisi suunniteltava ja 
pantava täytäntöön siten, että niillä 
edistetään yksityisen sektorin sijoittajien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
asiamukaisen riskinjaon pohjalta. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat tarpeeksi 
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houkuttelevia yksityissektorin kannalta, ne 
on suunniteltava ja pantava täytäntöön 
joustavalla tavalla. Sen vuoksi 
hallintoviranomaisten olisi kyseessä olevan 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti 
päätettävä tarkoituksenmukaisimmat tavat 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon siten, 
että otetaan huomioon kohdealueiden 
erityistarpeet.

houkuttelevia yksityissektorin kannalta, 
niiden on oltava yksinkertaisia, 
vaikutukseltaan katalyyttisia ja 
kierrätettäviä ja ne on suunniteltava ja 
pantava täytäntöön joustavalla tavalla. Sen 
vuoksi hallintoviranomaisten olisi kyseessä 
olevan ohjelman tavoitteiden mukaisesti 
päätettävä tarkoituksenmukaisimmat tavat 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon siten, 
että otetaan huomioon kohdealueiden 
erityistarpeet.

Or. en

Tarkistus 257
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen strategiakehyksen
rahastoista milloin tahansa 
rahoitusvälineille annettavien varojen 
määrän olisi vastattava määrää, joka on 
tarpeen suunniteltujen investointien ja 
loppukäyttäjälle maksettavien maksujen 
toteuttamiseksi, hallintokustannukset ja 
korvaukset tai palkkiot mukaan lukien; 
tämä määrä olisi määritettävä 
liiketoimintasuunnitelmien ja 
kassavirtaennusteiden perusteella ennalta 
määritetylle ajanjaksolle, jonka pituus ei 
saisi ylittää kahta vuotta.

(26) Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista rahastoista milloin 
tahansa rahoitusvälineille annettavien 
varojen määrän olisi vastattava määrää, 
joka on tarpeen suunniteltujen 
investointien ja loppukäyttäjälle 
maksettavien maksujen toteuttamiseksi, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien; tämä määrä olisi 
määritettävä liiketoimintasuunnitelmien ja 
kassavirtaennusteiden perusteella ennalta 
määritetylle ajanjaksolle, jonka pituus ei 
saisi ylittää kahta vuotta.

Or. en

Tarkistus 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 
tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö.

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 
tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö. Palautetut ja 
jäljellä olevat varat olisi asetettava niiden 
jäsenvaltioiden saataville, joilla on 
huomattavia vaikeuksia taloutensa 
vakauden alalla, yhdessä muiden 
käytettävissä olevien varojen, esimerkiksi 
rahoitusoikaisujen, kanssa komission 
toteuttamana ja ottaen huomioon kasvua 
eniten edistävät painopisteet.

Or. de

Tarkistus 259
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista rahoitusvälineille 
maksetut määrät, hallintokustannukset ja 
korvaukset tai palkkiot mukaan lukien,
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tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö.

käytetään tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista rahastoista 
maksetusta tuesta saatujen varojen 
uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö.
Hallintoviranomaisille, jäsenvaltioille 
sekä komissiolle olisi laadittava tarkat 
rahoitusvälineitä koskevat 
ilmoitussäännökset. Jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava täytäntöönpanoa koskevan 
vuosikertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä.  Rahoitusvälineiden 
avoimuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi 
entisestään komission olisi vuosittain 
koottava yhteen ilmoitetut tiedot 
rahoitusvälineiden käytöstä ja 
tehokkuudesta yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamissa eri 
rahastoissa, temaattisissa tavoitteissa ja 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 260
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Komission olisi laadittava 
konkreettisia toimia lisätäkseen tiedon ja 
asiantuntemuksen levittämistä 
rahoitusvälineiden käytöstä ja 
auttaakseen rahoitusvälineiden 
soveltamista ja hallinnointia koskevien 
teknisten valmiuksien lisäämistä 
hallintoviranomaisten, 
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rahoituksenvälittäjien ja muiden 
toimijoiden tasolla rahoitusvälineiden 
menestyksellisen täytäntöönpanon 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
seuranta- ja raportointijärjestelyjä on 
tarpeen yhdenmukaistaa 
hallintojärjestelyjen yksinkertaistamiseksi 
kaikilla tasoilla. On tärkeää varmistaa 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset 
samoin kuin se, että käytettävissä on 
kattavat tiedot edistyksestä, joka on 
saavutettu keskeisissä tarkasteltavissa 
seikoissa. Sen vuoksi 
raportointivaatimusten on vastattava 
tiedontarpeita määrättyinä vuosina ja 
oltava ajallisesti yhdenmukaisia tulosten 
tarkastelujen kanssa.

(29) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
seuranta- ja raportointijärjestelyjä on 
tarpeen yhdenmukaistaa 
hallintojärjestelyjen yksinkertaistamiseksi 
kaikilla tasoilla. On tärkeää varmistaa 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset 
samoin kuin se, että käytettävissä on 
kattavat tiedot edistyksestä, joka on 
saavutettu keskeisissä tarkasteltavissa 
seikoissa. Sen vuoksi 
raportointivaatimusten on vastattava 
tiedontarpeita.

Or. es

Tarkistus 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
seuranta- ja raportointijärjestelyjä on 
tarpeen yhdenmukaistaa 
hallintojärjestelyjen yksinkertaistamiseksi 

(29) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
seuranta- ja raportointijärjestelyjä on 
tarpeen yhdenmukaistaa 
hallintojärjestelyjen yksinkertaistamiseksi 
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kaikilla tasoilla. On tärkeää varmistaa 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset 
samoin kuin se, että käytettävissä on 
kattavat tiedot edistyksestä, joka on 
saavutettu keskeisissä tarkasteltavissa 
seikoissa. Sen vuoksi 
raportointivaatimusten on vastattava 
tiedontarpeita määrättyinä vuosina ja 
oltava ajallisesti yhdenmukaisia tulosten 
tarkastelujen kanssa.

kaikilla tasoilla. On tärkeää varmistaa 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset 
samoin kuin se, että käytettävissä on 
kattavat tiedot edistyksestä, joka on 
saavutettu keskeisissä tarkasteltavissa 
seikoissa. Sen vuoksi 
raportointivaatimusten on vastattava 
tiedontarpeita määrättyinä vuosina.

Or. fr

Tarkistus 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteisiin ja 
tapauksen mukaan BKT:hen ja 
työttömyyteen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
perussopimuksen 174 artiklassa 
määritettyihin unionin tavoitteisiin ja 
tapauksen mukaan BKT:hen ja 
työttömyyteen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

Or. fr

Tarkistus 264
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteisiin ja 
tapauksen mukaan BKT:hen ja
työttömyyteen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteisiin ja 
tapauksen mukaan BKT:hen, 
työttömyyteen ja sukupuolten tasa-arvon 
ja vammaisten mahdollisuuksien 
valtavirtaistamiseen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

Or. en

Tarkistus 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi.

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi.
Ennakkoarvioinnin olisi sisällettävä 
kunkin ohjelman osalta arviointi 
monialaisista periaatteista, jotka liittyvät 
tässä asetuksessa määriteltyihin unionin 
ja jäsenvaltioiden lainsäädännön 
noudattamiseen, miesten ja naisten tasa-
arvon edistämiseen ja syrjimättömyyteen 
sekä kestävään kehitykseen.

Or. en
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Tarkistus 266
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ohjelman valmistelusta vastaavan 
viranomaisen olisi laadittava 
arviointisuunnitelma. 
Hallintoviranomaisten olisi ohjelmakauden 
aikana toteutettava arviointeja ohjelman 
vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. 
Arviointien tuloksista olisi ilmoitettava 
seurantakomitealle hallinnointia koskevien 
päätösten helpottamiseksi.

(34) Ohjelman valmistelusta vastaavan 
viranomaisen olisi laadittava 
arviointisuunnitelma ottaen 
täysimääräisesti huomioon hankkeiden ja 
ohjelmien hallinnointia koskevat 
näkökohdat. Hallintoviranomaisten olisi 
ohjelmakauden aikana toteutettava 
arviointeja ohjelman vaikuttavuudesta ja 
vaikutuksista. Arviointien tuloksista olisi 
ilmoitettava seurantakomitealle 
hallinnointia koskevien päätösten 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On hyödyllistä määrittää, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, johon annetaan rahoitusta 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista.

(36) On hyödyllistä määrittää, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, johon annetaan rahoitusta 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 5 
artiklassa tarkoitetuille kumppaneille 
annetaan riittävästi teknistä tukea, jotta 
helpotetaan niiden osallistumista 
kumppanuussopimusten ja koko 
ohjelmasuunnittelun kaikkiin vaiheisiin. 
Komission aloitteesta annettavalla 
teknisellä tuella olisi tuettava alakohtaisia 
kattojärjestöjä ja valtioista 
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riippumattomia järjestöjä, talouselämän 
eturyhmiä ja työmarkkinaosapuolia sekä 
paikallis-, kaupunki- ja alueviranomaisia 
edustavia verkostoja ja järjestöjä, jotka 
työskentelevät EU:n tasolla 
koheesiopolitiikan alalla.

Or. en

Tarkistus 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Menojen tukikelpoisuuden alkamis- ja 
päättymispäivä olisi määriteltävä, jotta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanosta olisi koko unionissa 
sovellettava yhtenäinen ja tasapuolinen 
sääntö. Ohjelmien toteutuksen 
helpottamiseksi on aiheellista säätää, että 
menojen tukikelpoisuuden alkamispäivä 
voi olla aiempi kuin 1 päivä tammikuuta 
2014, jos kyseinen jäsenvaltio esittää 
ohjelman ennen mainittua päivää. EU:n 
varojen tehokkaan käytön 
varmistamiseksi ja EU:n talousarviolle 
aiheutuvan riskin vähentämiseksi on 
tarpeen asettaa rajoituksia päätökseen 
saatujen toimien tukemiselle.

(38) Menojen tukikelpoisuuden alkamis- ja 
päättymispäivä olisi määriteltävä, jotta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanosta olisi koko unionissa 
sovellettava yhtenäinen ja tasapuolinen 
sääntö. Ohjelmien toteutuksen 
helpottamiseksi on aiheellista säätää, että 
menojen tukikelpoisuuden alkamispäivä 
voi olla aiempi kuin 1 päivä tammikuuta 
2014, jos kyseinen jäsenvaltio esittää 
ohjelman ennen mainittua päivää.

Or. es

Tarkistus 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
toimien tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
yrityksiin ja infrastruktuureihin tehtävien 
investointien pitkäaikaisuus ja estetään 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
käyttö perusteettoman edun tuottamiseen. 
Kokemusten perusteella viiden vuoden
ajanjakso on tarkoituksenmukainen 
sovellettava vähimmäisajanjakso, mikäli 
valtiontukisäännöissä ei edellytetä 
muunlaista ajanjaksoa. Yleisen pysyvyyttä 
koskevan vaatimuksen ei tulisi koskea 
ESR:n tukemaa toimintaa eikä toimintaa, 
johon ei liity tuotannollisia investointeja tai 
infrastruktuuri-investointeja, jollei tällaisia 
vaatimuksia johdu sovellettavista 
valtiontukisäännöistä, eikä 
rahoitusvälineisiin tai rahoitusvälineistä 
maksettavia suorituksia.

(41) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
toimien tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
yrityksiin ja infrastruktuureihin tehtävien 
investointien pitkäaikaisuus ja estetään 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
käyttö perusteettoman edun tuottamiseen. 
Kokemusten perusteella kymmenen 
vuoden ajanjakso on tarkoituksenmukainen 
sovellettava vähimmäisajanjakso, mikäli 
valtiontukisäännöissä ei edellytetä 
muunlaista ajanjaksoa. Yleisen pysyvyyttä 
koskevan vaatimuksen ei tulisi koskea 
ESR:n tukemaa toimintaa eikä toimintaa, 
johon ei liity tuotannollisia investointeja tai 
infrastruktuuri-investointeja, jollei tällaisia 
vaatimuksia johdu sovellettavista 
valtiontukisäännöistä, eikä 
rahoitusvälineisiin tai rahoitusvälineistä 
maksettavia suorituksia.

Or. de

Perustelu

Vrt. 77 artikla; Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antama päätöslauselma komission 
viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen 
(2011/2035(INI)).

Tarkistus 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Yli 25 miljoonan euron suuruisten 
hankkeiden arvioinnissa komission olisi 
saatava kaikki tarvittavat tiedot, jotta se 
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voi arvioida, johtaako rahastojen 
rahoitusosuus huomattaviin työpaikkojen 
menetyksiin olemassa olevissa 
toimipaikoissa Euroopan unionissa, ja 
varmistaa, että yhteisön rahoituksella ei 
tueta toimintojen siirtämistä unionin 
sisällä.

Or. de

Tarkistus 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) Suorissa yritystuissa olisi 
kiinnitettävä huomiota siihen, että 
koheesiopolitiikassa rahoitetaan erityisesti 
suurten yritysten tapauksessa 
pikemminkin nollavaikutuksia kuin 
vaikutetaan toimipaikkoihin. Tästä syystä 
suurten yksityisten yritysten tuet olisi 
keskitettävä aikaisempaa enemmän 
tutkimus- ja kehitysinvestointeihin tai 
niitä olisi tarjottava entistä enemmän 
välillisesti infrastruktuurituen kautta.

Or. de

Perustelu

Vrt. 71 artikla; Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antama päätöslauselma komission 
viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen 
(2011/2035(INI)).

Tarkistus 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(41 c) Yleisessä 
rakennerahastoasetuksessa olisi oltava 
selviä säännöksiä, joilla estetään kaikki 
EU:n rahoitus toimintojen siirtämiselle 
EU:n sisällä ja joilla tällaisten 
investointien tarkastamisen kynnys 
lasketaan 25 miljoonaan euroon, suuret 
yritykset suljetaan suorien tukien 
ulkopuolelle ja toiminnan kesto 
rajoitetaan 10 vuoteen.

Or. de

Perustelu

Vgl. Vrt. 71 artikla; Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antama päätöslauselma 
komission viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 
2013 jälkeen (2011/2035(INI)).

Tarkistus 273
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
riittävät toimenpiteet hallinto- ja 
valvontajärjestelmänsä asianmukaisen 
rakenteen ja toiminnan turvaamiseksi, jotta 
ne voivat taata yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen laillisen ja asianmukaisen 
käytön. Sen vuoksi olisi täsmennettävä 
ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmiin 
sekä sääntöjenvastaisuuksien ja unionin 
lainsäädännön rikkomusten ehkäisyyn, 
toteamiseen ja oikaisuun liittyvät 
jäsenvaltioiden velvoitteet.

(42) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
riittävät toimenpiteet hallinto- ja 
valvontajärjestelmänsä asianmukaisen 
rakenteen ja toiminnan turvaamiseksi, jotta 
ne voivat taata yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen laillisen ja asianmukaisen 
käytön hankkeiden ja ohjelmien 
hallinnointia koskevien kansainvälisten 
standardien mukaisesti. Sen vuoksi 
asetuksen artiklassa olisi täsmennettävä 
myös ohjelmien hallinto- ja 
valvontajärjestelmiin sekä 
sääntöjenvastaisuuksien ja unionin 
lainsäädännön rikkomusten ehkäisyyn, 
toteamiseen ja oikaisuun liittyvät 
jäsenvaltioiden velvoitteet.
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Or. en

Tarkistus 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille 
niiden hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kautta. Toimien valinnan ja toteuttamisen 
valvonnan sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille ja 
alue- ja paikallisviranomaisille niiden 
hallinto- ja valvontajärjestelmien kautta. 
Toimien valinnan ja toteuttamisen 
valvonnan sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

Or. en

Tarkistus 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille 
niiden hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kautta. Toimien valinnan ja toteuttamisen 
valvonnan sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava yhteisesti jäsenvaltioille ja 
vaaleilla valituille alue- ja 
paikallisviranomaisille niiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien kautta. Toimien 
valinnan ja toteuttamisen valvonnan sekä 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.
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Or. fr

Tarkistus 276
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jotta saataisiin ennakolta varmuus 
siitä, että hallinnon ja valvonnan 
keskeisten järjestelmien rakenne ja 
suunnittelu ovat asianmukaisia, 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
hyväksynnän antava elin, joka on 
vastuussa hallinto- ja valvontaelinten 
hyväksynnästä ja hyväksynnän 
peruuttamisesta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jotta saataisiin ennakolta varmuus 
siitä, että hallinnon ja valvonnan 
keskeisten järjestelmien rakenne ja 
suunnittelu ovat asianmukaisia, 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
hyväksynnän antava elin, joka on 
vastuussa hallinto- ja valvontaelinten 
hyväksynnästä ja hyväksynnän 
peruuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en



AM\903190FI.doc 81/182 PE489.656v01-00

FI

Perustelu

Tavoitteena on välttää elinten ja toimijoiden lisääntymistä, joka tekisi hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä yhä monimutkaisemman.

Tarkistus 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jotta saataisiin ennakolta varmuus 
siitä, että hallinnon ja valvonnan 
keskeisten järjestelmien rakenne ja 
suunnittelu ovat asianmukaisia, 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
hyväksynnän antava elin, joka on 
vastuussa hallinto- ja valvontaelinten 
hyväksynnästä ja hyväksynnän 
peruuttamisesta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ennakkoehtojen arvioinnin suorittaminen ja sen myötä hallinto- ja valvontajärjestelmän 
hyväksyminen kuuluu tarkastusviranomaisen tehtäviin. Lisäksi EU edellyttää, että toisen tai 
saman elimen on määriteltävä menettelyt hallintoviranomaisen sertifioimista varten. Tämä 
lisäisi hallinnollista taakkaa ja olisi vastoin yksinkertaistamista koskevia menettelyjä.

Tarkistus 279
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Olisi säädettävä komission vallasta ja 
vastuusta tarkistaa hallinto- ja 
valvontajärjestelmien toiminnan 
tosiasiallinen tehokkuus ja vaatia 
jäsenvaltiolta toimien toteuttamista. Jotta 

(45) Olisi säädettävä komission vallasta ja 
vastuusta tarkistaa hallinto- ja 
valvontajärjestelmien toiminnan 
tosiasiallinen tehokkuus, niiden 
hankkeiden ja ohjelmien 
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komissio voisi tehdä päätelmiä rahastojen 
tuloksellisuudesta, sillä olisi myös oltava 
valta tehdä tarkastuksia, joissa keskitytään 
moitteettomaan varainhoitoon liittyviin 
seikkoihin.

hallinnointivalmiudet mukaan luettuna,
ja vaatia jäsenvaltiolta toimien 
toteuttamista. Jotta komissio voisi tehdä 
päätelmiä rahastojen tuloksellisuudesta, 
sillä olisi myös oltava valta tehdä 
tarkastuksia, joissa keskitytään 
moitteettomaan varainhoitoon liittyviin 
seikkoihin.

Or. en

Tarkistus 280
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Ohjelman alussa maksettavalla 
ennakkomaksulla varmistetaan, että 
jäsenvaltiolla on heti ohjelman 
hyväksymisen jälkeen käytettävissään 
varat, joilla se tukee tuensaajia ohjelman 
täytäntöönpanossa. Sen vuoksi olisi 
säädettävä yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksettavien ensimmäisten 
ennakkomaksujen määristä. Ensimmäiset 
ennakkomaksut olisi selvitettävä 
kokonaisuudessaan ohjelman päättämisen 
yhteydessä.

(47) Ohjelman alussa maksettavalla 
ennakkomaksulla varmistetaan, että 
jäsenvaltiolla on käytettävissään varat, 
joilla se tukee tuensaajia myös etukäteen
ohjelman täytäntöönpanon alusta asti, 
jotta tuensaajilla on käytettävissään 
kestävä rahoitus kyseessä olevien 
investointien tekemiseksi. Sen vuoksi olisi 
säädettävä yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksettavien ensimmäisten 
ennakkomaksujen määristä. Ensimmäiset 
ennakkomaksut olisi selvitettävä 
kokonaisuudessaan ohjelman päättämisen 
yhteydessä.

Or. pt

Perustelu

Koska Euroopan komissio voi myöntää jäsenvaltioille ennakkorahoitusta, myös 
jäsenvaltioiden olisi myönnettävä ennakkorahoitusta hyväksyttyjen hankkeiden tuensaajille, 
jotta yritysten likviditeettiä voitaisiin parantaa investointien tekemiseksi.

Tarkistus 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



AM\903190FI.doc 83/182 PE489.656v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
unionin talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
Hyväksyttyjen elinten olisi näissä 
puitteissa toimitettava komissiolle kunkin 
ohjelman osalta hallinnollinen 
vahvistuslausuma, varmennetut 
tilinpäätöstiedot, valvontaa koskeva 
tiivistelmäraportti, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 282
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
Hyväksyttyjen elinten olisi näissä
puitteissa toimitettava komissiolle kunkin 
ohjelman osalta hallinnollinen 
vahvistuslausuma, varmennetut 
tilinpäätöstiedot, valvontaa koskeva 
tiivistelmäraportti, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
Näissä puitteissa olisi säädettävä 
riippumattomasta tarkastuslausunnosta ja 
tarkastuskertomuksesta.

Or. de



PE489.656v01-00 84/182 AM\903190FI.doc

FI

Tarkistus 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten.
Hyväksyttyjen elinten olisi näissä 
puitteissa toimitettava komissiolle kunkin 
ohjelman osalta hallinnollinen 
vahvistuslausuma, varmennetut 
tilinpäätöstiedot, valvontaa koskeva 
tiivistelmäraportti, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten.

Or. en

Tarkistus 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Rahoituskurin lisäämiseksi on 
aiheellista määrittää 
talousarviositoumuksen osan vapauttamista 
koskevat järjestelyt ohjelmassa, erityisesti 
silloin, kun erän osalta voidaan tehdä 
poikkeus vapauttamisesta, etenkin jos 
täytäntöönpanon viiveet johtuvat 
olosuhteista, jotka ovat asianomaisesta 
osapuolesta riippumattomia, 
epätavanomaisia tai ennalta 
arvaamattomia, ja joiden seurauksia ei 
osoitetusta huolellisuudesta huolimatta 

(51) Rahoituskurin lisäämiseksi on 
aiheellista määrittää 
talousarviositoumuksen osan vapauttamista 
koskevat järjestelyt ohjelmassa, erityisesti 
silloin, kun erän osalta voidaan tehdä 
poikkeus vapauttamisesta, etenkin jos 
täytäntöönpanon viiveet johtuvat 
olosuhteista, jotka ovat asianomaisesta 
osapuolesta riippumattomia, 
epätavanomaisia tai ennalta 
arvaamattomia, ja joiden seurauksia ei 
osoitetusta huolellisuudesta huolimatta 
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voida välttää. voida välttää. Jos asia koskee vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa olevaa 
jäsenvaltiota, komissio olisi voitava ottaa 
rahat hallintaansa jäsenvaltion pyynnöstä 
ja käynnistää erityinen ohjelma, jolla 
edistetään erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
talouskasvua.

Or. de

Tarkistus 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Rahastojen erityistehtävien osalta on 
tarpeen antaa yleisiä lisäsäännöksiä. Jotta 
voitaisiin etenkin kasvattaa näiden 
rahastojen lisäarvoa ja saada ne edistämään 
paremmin älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
prioriteetteja, niiden toimintaa olisi 
yksinkertaistettava ja keskitettävä 
seuraaviin tavoitteisiin: "investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin" ja "Euroopan 
alueellinen yhteistyö".

(52) Rahastojen erityistehtävien osalta on 
tarpeen antaa yleisiä lisäsäännöksiä. Jotta 
voitaisiin etenkin kasvattaa näiden 
rahastojen lisäarvoa ja saada ne edistämään 
paremmin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta sekä
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian prioriteetteja, 
niiden toimintaa olisi yksinkertaistettava ja 
keskitettävä seuraaviin tavoitteisiin: 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" ja 
"Euroopan alueellinen yhteistyö".

Or. en

Tarkistus 286
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
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saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joita tuettiin
kaudella 2007–2013 
lähentymistavoitteesta, mukaan lukien 
alueet, jotka tänä aikana saivat tukea 
phasing out -alueina Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 
2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/20061 mukaisesti ja joiden BKT 
asukasta kohden on kaudella 2007–2013
kasvanut suuremmaksi kuin 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, saatava 
vähintään kaksi kolmasosaa kaudelle 
2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoistaan.  Jäsenvaltioille, joiden 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden 
on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin 
keskiarvosta, olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

_________________
1EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Perustelu

Myös alueiden, jotka tällä hetkellä (2007–2013) ovat lähentymistavoitteen mukaisia niin 
sanottuja phasing out -alueita, olisi voitava hyötyä  niin sanotusta turvaverkosta eli 
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vähimmäistuesta, joka vastaa kahta kolmasosaa nykyisestä tuesta. On selvennettävä, että 
kaikki alueet, myös asetuksen N:o 1083/2006 8 artiklan 1 kohdan mukaiset phasing out-
alueet, jotka nyt jäävät lähentymistavoitteen ulkopuolelle, kuuluvat turvaverkon piiriin, jotta 
saavutetut tulokset voidaan vakiinnuttaa.

Tarkistus 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, sekä nykyisten phasing out 
-alueiden saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
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ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta. koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

Or. en

Tarkistus 288
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25
jäsenvaltion EU:n viitekauden
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, jotka olivat 
kelpoisia saamaan tukea 
lähentymistavoitteesta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja joiden BKT 
asukasta kohden on enemmän kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, sekä alueiden, jotka olivat 
kelpoisia saamaan siirtymäkauden tukea 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, saatava 
vähintään kaksi kolmasosaa kaudelle 
2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoistaan. Jäsenvaltioille, joiden 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden 
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ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta. on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin 
keskiarvosta, olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

Or. en

Tarkistus 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan.
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille ja 
kehittyneemmille alueille sen mukaisesti, 
mikä on niiden bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden suhteessa EU:n 
keskiarvoon. Jotta voitaisiin varmistaa 
rakennerahastoista tehtävien investointien 
kestävyys pitkällä aikavälillä, olisi 
kaikkien alueiden, joita tuettiin kaudella 
2007–2013 lähentymistavoitteesta, myös 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 
2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/20061 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut phasing out -alueet, ja joiden 
BKT asukasta kohden oli kaudella 2007–
2013 vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden keskiarvosta 
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olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

mutta joiden BKT asukasta kohden on 
kasvanut suuremmaksi kuin 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, saatava 
vähintään kaksi kolmasosaa kaudelle 
2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoistaan. 

_________________
1EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25. 25.

Or. de

Tarkistus 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen nykyisen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä ja saavuttaa edistystä EU:n 
alueiden talouskasvussa ja sosiaalisessa 
yhteenkuuluvuudessa, olisi alueiden, 
joiden BKT asukasta kohden oli kaudella 
2007–2013 vähemmän kuin 75 prosenttia 
25 jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
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keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan 
saavutetun kehityksen vakauttamiseksi. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.
Kriisin todellisten vaikutusten 
huomioimiseksi on tarkistettava 
käytettävät taloudelliset tiedot ja otettava 
käyttöön työttömyysasteen kaltaisia uusia 
perusteita koheesiopolitiikan varojen 
kohdentamista varten. Lisäksi on 
säädettävä sopeuttamislauseke, jonka 
perusteella on mahdollista tarkistaa 
alueiden luokitusta ohjelmakauden 
aikana niiden tilanteeseen liittyvien 
huomattavien muutosten osalta, jotta 
alueet voivat saada lisää tukea, jos niiden 
tilanne on suhteessa heikentynyt.

Or. es

Perustelu

Koheesiopolitiikan varojen kohdentamisessa alueellisella tasolla käytettävät tiedot ovat 
viimeisimmät saatavilla olevat tiedot, eivätkä ne heijasta tarkasti kriisin vaikutuksia. Tämän 
vuoksi on säädettävä sopeuttamislauseke, jonka avulla alueiden luokitusta voidaan tarkistaa 
ohjelmakauden aikana niiden tilanteeseen liittyvien huomattavien muutosten perusteella, jotta 
alueet voivat saada lisää tukea, jos niiden tilanne on suhteessa heikentynyt.

Tarkistus 291
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
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yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, jotka saivat
kaudella 2007–2013 tukea 
lähentymistavoitteesta ja joiden BKT
asukasta kohden on kasvanut suuremmaksi 
kuin 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

Or. de

Perustelu

Perusteettoman ankaruuden ja tilastollisten vääristymien välttämiseksi olisi löydettävä 
siirtymäjärjestely.

Tarkistus 292
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta "investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin" -tavoitteen kautta.

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta "investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin" -tavoitteen kautta.
Syrjäisimmät alueet olisi luokiteltava 
vähemmän kehittyneiksi alueiksi ja niiden 
olisi hyödyttävä niille kuuluvista eduista 
syrjäisimpien alueiden sosiaalisen ja 
taloudellisen tilanteen sekä syrjäisestä 
sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvien
korkeiden kustannusten vuoksi.

Or. pt
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Perustelu

Syrjäisimpien alueiden luonnolliset rajoitteet osoittavat, että nämä alueet kärsivät 
huomattavasti siitä, että niiden on tehtävä suuria investointeja monilla eri aloilla. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että ne rinnastetaan vähemmän kehittyneisiin alueisiin ja että ne hyötyvät 
kaikista samoista kaudeksi 2014–2020 osoitettuja rakennerahastoja koskevista ehdoista kuin 
vähemmän kehittyneet alueet.

Tarkistus 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Rahastojen toimintalinjalle 
maksaman osarahoitusosuuden 
mukauttamisessa on otettava huomioon 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden, koheesiorahaston tukea saavien 
saarijäsenvaltioiden ja muiden 
saartenlukuun ottamatta saaria, joilla 
sijaitsee jäsenvaltion pääkaupunki tai 
joilla on kiinteät yhteydet 
mannermaahan, jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyjen vuoristoalueiden sekä
harvaan ja erittäin harvaan asuttujen ja 
vakavista väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden kattaminen.

Or. en

Tarkistus 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella. Tätä luokitusjärjestelmä on 
voitava mukauttaa saarialueiden 
kaltaisiin erityisalueisiin.

Or. en

Tarkistus 295
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella. Olisi myös perustettava 
järjestelmä, jolla tunnistetaan vakavista 
alueen sisäisistä eroista ja 
köyhyysloukuista kärsivät alueet, ja 
tällaisiin eroihin olisi puututtava 
rahastojen avulla sosiaalisten, etnisten 
ryhmien välisten ja köyhyyden lietsomien 
jännitteiden välttämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä alueisiin, jotka kärsivät 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista, kuten erittäin 
harvaan asuttuihin alueisiin ja saari-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueisiin, kun 
otetaan huomioon, että nämä alueelliset 
erityispiirteet eivät välttämättä vastaa 
NUTS-luokituksessa tällä hetkellä 
ehdotettua jakoa. 

Or. en

Tarkistus 297
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi komission olisi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettava 

(56) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi komission olisi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettava 
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käytettävissä olevien 
maksusitoumusmäärärahojen ohjeellinen 
vuosittainen jako objektiivista ja avointa 
menettelyä noudattaen, jotta voidaan 
kohdentaa varat kehityksessä jälkeen 
jääneille alueille, siirtymäkauden tukea 
saavat alueet mukaan luettuina.

käytettävissä olevien
maksusitoumusmäärärahojen ohjeellinen 
vuosittainen jako objektiivista ja avointa 
menettelyä noudattaen, jotta voidaan 
kohdentaa varat kehityksessä jälkeen 
jääneille alueille, siirtymäkauden tukea 
saavat alueet ja sosiaalisia, köyhyydestä 
johtuvia tai etnisten ryhmien välisiä 
jännitteitä synnyttävistä vakavista alueen 
sisäisistä eroista kärsivät alueet mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Koheesiorahastosta on tuettava 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta [...] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o [...]/2012 määriteltyjä 
infrastruktuurihankkeita yhteensä 
XX eurolla, joka on käytettävä ainoastaan 
koheesiorahastosta tukea saavia 
jäsenvaltioita varten ja jonka osalta on 
sovellettava tätä varten määriteltyjä 
osarahoitusosuuksia. Hankkeiden 
valintamenettely on suoritettava 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o [...]/2012 11 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. 
Tukikelpoisten hankkeiden valinta on 
kuitenkin suoritettava 31 päivään 
joulukuuta 2016 asti koheesiorahastosta 
Verkkojen Eurooppa -välineelle 
siirrettävien kansallisten määrärahojen 
mukaisesti.

Or. es
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Perustelu

Tarvitaan kolmen vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa taataan tarvittavat määrärahat sen 
varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot käyttävät saatavilla olevia komission tukivälineitä.

Tarkistus 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” 
-tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset 
kriteerit niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, 
olisi perustettava ”Verkkojen Eurooppa” -
väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
”Verkkojen Eurooppa” -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” 
-tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset 
kriteerit niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Köyhyyden vähentämistä 
koskevan yleistavoitteen mukaisesti on 
tarpeen suunnata vähäosaisimmille 
tarkoitettu elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

Or. en
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Tarkistus 300
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 302
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Suoritusvarauksen käyttöönotolla voisi olla kielteisiä vaikutuksia, sillä se kannustaisi 
jäsenvaltioita ja paikallisia viranomaisia tekemään alhaisia ja epäinnovatiivisia tavoitteita 
lisätukien saamiseksi.
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Tarkistus 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” 
-tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 305
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa keskittymistä 
tuloksiin sekä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen, olisi viisi 
prosenttia ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen tarkoitetuista 
varoista asetettava syrjään 
suoritusvarauksena kunkin rahaston sekä 
kunkin jäsenvaltion jokaisen alueluokan 
osalta.

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa keskittymistä 
tuloksiin sekä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen, voitaisiin viisi 
prosenttia jäsenvaltiolle osoitetuista
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” 
-tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asettaa syrjään suoritusvarauksena kunkin 
rahaston sekä kyseessä olevan jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Or. es

Tarkistus 308
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
toteuttamiseen, eikä enempää kuin 2 
prosenttia kyseisen alueluokan 
kokonaismäärärahoista.

(59) Rahastojen varoja olisi voitava tietyin 
edellytyksin siirtää vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden välillä.

Or. de

Perustelu

On oltava mahdollista jakaa varoja sisäisesti uudelleen eri luokkien välillä esimerkiksi 
osavaltion sisällä, jotta estetään tukierot.

Tarkistus 309
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
toteuttamiseen, eikä enempää kuin 2 
prosenttia kyseisen alueluokan 
kokonaismäärärahoista.

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä.

Or. pt
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Perustelu

Alueilla on jo olemassa erityismääräraha, eli alueiden välillä ei tarvitse suorittaa varojen 
siirtoa erityisesti silloin, kun suurimmat edunsaajat ovat kehittyneimmät alueet vähiten 
kehittyneiden alueiden kustannuksella. On ilmeistä, että heijastusvaikutus tässä ei edistäisi 
sellaista parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kuin 
perustamissopimuksen 174 artiklassa on mainittu. Tämä tarkistus on sopusoinnussa 
85 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 310
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 2 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 5 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

Or. en

Tarkistus 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
kehittyneempien alueiden välillä muutoin 
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alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 2 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

kuin asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
toteuttamiseen, eikä enempää kuin 2 
prosenttia kyseisen alueluokan 
kokonaismäärärahoista.

Or. de

Tarkistus 312
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 2 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 6 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

Or. en

Tarkistus 313
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Nykyisestä rahoituskehyksestä 
saadut kokemukset osoittavat, että 
määrärahojen käyttö edellyttää, että 
koheesion tukemiseen osoitettavien 
varojen enimmäismäärä rajoitetaan 
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4 prosenttiin suhteessa BKT:hen;

Or. en

Tarkistus 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rahastoista myönnettävä 
tuki ei tämän asetuksen perusteella saisi 
korvata jäsenvaltioiden julkisia menoja tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia menoja. 
Jotta rahastoista maksettavan tuen 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös 
laajempi taloustilanne, julkisten menojen 
määrä olisi määritettävä ottaen huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet, joissa 
rahoitus tapahtuu niiden vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa ilmoitettujen 
indikaattorien perusteella, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat vuosittain 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta 7 
päivänä heinäkuuta 1997 annetun 
asetuksen (EY) N:o 1466/1997 mukaisesti. 
Komission tekemässä
täydentävyysperiaatteen noudattamisen 
tarkistamisessa olisi keskityttävä
jäsenvaltioihin, joissa vähemmän 
kehittyneillä ja siirtymäalueilla asuu 
vähintään 15 prosenttia väestöstä, niille 
myönnettävän rahoituksen laajuuden 
vuoksi.

(60) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rahastoista myönnettävä 
tuki ei tämän asetuksen perusteella saisi 
korvata jäsenvaltioiden julkisia menoja tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia menoja. 
Jotta rahastoista maksettavan tuen 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös 
laajempi taloustilanne, julkisten menojen 
määrä olisi määritettävä ottaen huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet, joissa 
rahoitus tapahtuu niiden vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa ilmoitettujen 
indikaattorien perusteella, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat vuosittain 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta 7 
päivänä heinäkuuta 1997 annetun 
asetuksen (EY) N:o 1466/1997 mukaisesti. 
Komission tekemän 
täydentävyysperiaatteen noudattamisen 
tarkistamisen olisi koskettava kaikkia 
alueita.

Or. de

Perustelu

Vrt. 1 artikla; Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antama päätöslauselma komission 
viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen 
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(2011/2035(INI)).

Tarkistus 315
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita vastaavat 
toimintalinjat, kehitettävä johdonmukainen 
toimintalogiikka havaittuihin 
kehitystarpeisiin vastaamiseksi sekä 
vahvistettava tulosten arvioinnin puitteet. 
Niiden olisi sisällettävä myös muita 
osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa, 
raportointimenettelyjä, hankkeiden ja 
ohjelmien hallinnointikäytäntöjä ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita vastaavat 
toimintalinjat, kehitettävä johdonmukainen 
toimintalogiikka havaittuihin 
kehitystarpeisiin vastaamiseksi sekä 
vahvistettava tulosten arvioinnin puitteet. 
Niiden olisi sisällettävä myös muita 
osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita vastaavat 

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita ja tässä asetuksessa 
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toimintalinjat, kehitettävä johdonmukainen 
toimintalogiikka havaittuihin 
kehitystarpeisiin vastaamiseksi sekä 
vahvistettava tulosten arvioinnin puitteet. 
Niiden olisi sisällettävä myös muita 
osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

määriteltyjä unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön noudattamiseen, miesten 
ja naisten tasa-arvon edistämiseen ja 
syrjimättömyyteen sekä kestävään 
kehitykseen liittyviä monialaisia 
periaatteita vastaavat toimintalinjat, 
kehitettävä johdonmukainen 
toimintalogiikka havaittuihin 
kehitystarpeisiin vastaamiseksi sekä 
vahvistettava tulosten arvioinnin puitteet. 
Niiden olisi sisällettävä myös muita 
osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 317
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Täydentävyyden parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi
koheesiorahastosta ja EAKR:stä annettava 
tuki olisi voitava yhdistää ESR:n tuen 
kanssa yhteisissä toimintaohjelmissa 
kasvuun ja työpaikkoihin liittyvän 
tavoitteen puitteissa.

(62) Täydentävyyden parantamisen ja 
rakennerahastojen saatavuuden
yksinkertaistamisen tuensaajille ja sen 
seurauksena hankkeiden täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisen olisi voitava edistää 
monien eri rahastojen hallintaa
yhdistämällä koheesiorahastosta ja 
EAKR:stä annettava tuki ESR:n tuen 
kanssa yhteisissä toimintaohjelmissa 
kasvuun ja työpaikkoihin liittyvän 
tavoitteen puitteissa.

Or. pt

Perustelu

Monien eri rahastojen hallinta mahdollistaisi sen, että hanketta suunnitteleva taho voisi 
saada vain yhden rahoitushakemuksen jättämisen avulla rahoitusta EAKR:stä, ESR:stä tai 
koheesiorahastosta useita eri suunnittelemiaan investointeja varten. Tarkoituksena on 
helpottaa hankkeiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa, jotta tuensaajien ei tarvitsisi 
valmistella eri hakemusta eri rahoitusohjelmia varten.
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Tarkistus 318
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Jotta jäsenvaltioiden olisi mahdollista 
panna osa toimenpideohjelmasta 
täytäntöön tuloksiin perustuvaa 
lähestymistapaa käyttäen, on hyödyllistä 
vahvistaa yhteinen toimintasuunnitelma, 
joka sisältää useita toimenpiteitä, jotka 
tuensaajan on toteutettava 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Rahastojen 
tulossuuntautuneisuuden 
yksinkertaistamiseksi ja vahvistamiseksi 
yhteisen toimintasuunnitelman hallinnon 
olisi perustuttava yksinomaan yhteisesti 
sovittuihin välitavoitteisiin, tuotoksiin ja 
tuloksiin sellaisina, kuin ne on määritelty 
yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevassa komission 
päätöksessä. Myös yhteisen 
toimintasuunnitelman valvonta ja tarkastus 
olisi rajattava näiden välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten saavuttamiseen. 
Tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa 
yhteisten toimintasuunnitelmien 
valmistelua, sisältöä, hyväksymistä, 
varainhoitoa ja valvontaa koskevat säännöt.

(64) Jotta jäsenvaltioiden olisi mahdollista 
panna osa toimenpideohjelmasta 
täytäntöön tuloksiin perustuvaa 
lähestymistapaa käyttäen, on hyödyllistä 
vahvistaa yhteinen toimintasuunnitelma, 
joka sisältää useita toimenpiteitä, jotka 
tuensaajan on toteutettava 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Rahastojen 
tulossuuntautuneisuuden 
yksinkertaistamiseksi ja vahvistamiseksi 
yhteisen toimintasuunnitelman hallinnon 
olisi perustuttava yksinomaan yhteisesti 
sovittuihin hankkeiden hallinnoinnin 
välitavoitteisiin, tuotoksiin ja tuloksiin 
sellaisina, kuin ne on määritelty yhteisen 
toimintasuunnitelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä. Myös 
yhteisen toimintasuunnitelman valvonta ja 
tarkastus olisi rajattava näiden 
välitavoitteiden, tuotosten ja tulosten 
saavuttamiseen. Tämän vuoksi on tarpeen 
vahvistaa yhteisten toimintasuunnitelmien 
valmistelua, sisältöä, hyväksymistä, 
varainhoitoa ja valvontaa koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(65) Kun kaupunki- tai aluekehitysstrategia 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
koska siihen sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

(65) Kun kaupunki- tai aluekehitysstrategia 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
koska siihen sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina.

Or. en

Tarkistus 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot. 
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona.

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot. 
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona. Jos näihin toimituksiin 
sisältyy henkilötietoja, olisi sovellettava 
direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 
tuensaajilla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka 
koskee Euroopan unionin poliittisia 
prioriteetteja, edellyttäen että ne liittyvät 
tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin.

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 
tuensaajilla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
tietoisuuden lisäämistä koheesiopolitiikan 
tavoitteista ja sen roolista EU:n 
kansalaisten kannalta aidosti 
merkityksellisenä kysymyksenä.

Or. en

Tarkistus 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi ja 
Euroopan yhdentymisprosessin taustalla 
olevan ajattelun selittämiseksi 
selkeämmin aluekehityksen ja 
monialaisten toimien alalla kussakin 
jäsenvaltiossa olisi otettava käyttöön yksi 
keskitetty verkkosivusto tai verkkoportaali, 
jossa on selvällä ja ymmärrettävällä 
kielellä tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.
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Or. en

Tarkistus 323
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on ymmärrettävää ja 
helposti saatavilla olevaa tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.

Or. es

Perustelu

Tarjottavien tietojen ymmärrettävyys ja saatavuus on taattava.

Tarkistus 324
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 
kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi. On 
myös tarpeen vahvistaa alueluokittain 
osarahoituksen enimmäismäärät, jotta
voidaan varmistaa osarahoituksen 
periaatteen noudattaminen siten, että 
kansallisen tuen määrä on 

Poistetaan.
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asianmukainen.

Or. de

Tarkistus 325
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 
kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi. On 
myös tarpeen vahvistaa alueluokittain 
osarahoituksen enimmäismäärät, jotta 
voidaan varmistaa osarahoituksen 
periaatteen noudattaminen siten, että 
kansallisen tuen määrä on asianmukainen.

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 
kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi. On 
myös tarpeen vahvistaa alueluokittain 
osarahoituksen enimmäismäärät, jotta 
voidaan varmistaa osarahoituksen 
periaatteen noudattaminen siten, että sekä 
julkisen että yksityisen kansallisen tuen 
määrä on asianmukainen. Nykyisiä 
kansallisia osarahoitusosuuksia ei pitäisi 
korottaa nykyisessä taloustilanteessa, joka 
jo nyt asettaa alueille lukuisia haasteita. 
Pääkaupunkialueille, jotka ovat 
jäsenvaltion ainoa kehittyneempi alue, 
olisi myönnettävä enemmän joustovaraa.

Or. en

Tarkistus 326
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 
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kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi. On 
myös tarpeen vahvistaa alueluokittain 
osarahoituksen enimmäismäärät, jotta 
voidaan varmistaa osarahoituksen 
periaatteen noudattaminen siten, että 
kansallisen tuen määrä on asianmukainen.

kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi, 
ottamalla samalla huomioon vakaus- ja 
kasvusopimuksesta seuraavat kunkin 
jäsenvaltion talouden ohjausjärjestelmän 
ehdot. On myös tarpeen vahvistaa 
alueluokittain osarahoituksen 
enimmäismäärät, jotta voidaan varmistaa 
osarahoituksen periaatteen noudattaminen 
siten, että kansallisen tuen määrä on 
asianmukainen.

Or. pt

Perustelu

Yhteisrahoitusosuus on muotoiltava vakaus- ja kasvusopimuksessa esitetyn kunkin 
jäsenvaltion taloudellisen tilanteen mukaisesti. Tavoitteena on, että Euroopan komissio voisi 
nostaa yhteisrahoitusosuutta joustavasti ja helpottaa hankkeiden valmistelua, jos 
jäsenvaltiolla on talousarviovaikeuksia.

Tarkistus 327
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jäsenvaltioiden on tarpeen nimetä 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja toiminnallisesti 
riippumaton tarkastusviranomainen kutakin 
toimenpideohjelmaa varten. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti 
perustaessaan valvontajärjestelmiään, on 
asianmukaista säätää siitä 
mahdollisuudesta, että 
hallintoviranomainen suorittaa myös 
todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi 
jäsenvaltion olisi voitava nimetä välittäviä 
elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltion olisi ilmoitettava 
selkeästi niiden velvollisuudet ja tehtävät.

(74) Jäsenvaltioiden on tarpeen nimetä 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja toiminnallisesti 
riippumaton tarkastusviranomainen kutakin 
toimenpideohjelmaa varten. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti 
perustaessaan valvontajärjestelmiään, on 
asianmukaista säätää siitä 
mahdollisuudesta, että 
hallintoviranomainen suorittaa myös 
todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi 
jäsenvaltion olisi voitava nimetä välittäviä 
elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät, sillä 
ehdolla, että ne ovat täysin päteviä 
hallinnoimaan hankkeita ja ohjelmia. 
Tässä tapauksessa jäsenvaltion olisi 
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ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet 
ja tehtävät.

Or. en

Tarkistus 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jäsenvaltioiden on tarpeen nimetä 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja toiminnallisesti 
riippumaton tarkastusviranomainen kutakin 
toimenpideohjelmaa varten. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti 
perustaessaan valvontajärjestelmiään, on 
asianmukaista säätää siitä 
mahdollisuudesta, että 
hallintoviranomainen suorittaa myös 
todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi 
jäsenvaltion olisi voitava nimetä välittäviä 
elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltion olisi ilmoitettava 
selkeästi niiden velvollisuudet ja tehtävät.

(74) Jäsenvaltioiden on tarpeen nimetä 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja toiminnallisesti 
riippumaton tarkastusviranomainen kutakin 
toimenpideohjelmaa varten. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti 
perustaessaan valvontajärjestelmiään, on 
asianmukaista säätää siitä 
mahdollisuudesta, että 
hallintoviranomainen suorittaa myös 
todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi 
jäsenvaltion olisi voitava nimetä välittäviä 
elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät, sillä 
ehdolla, että ne ovat täysin päteviä 
hallinnoimaan hankkeita ja ohjelmia. 
Tässä tapauksessa jäsenvaltion olisi 
ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet 
ja tehtävät.

Or. en

Tarkistus 329
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(75) Päävastuu rahastojen vaikuttavasta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta on 
hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä 
on merkittävä määrä ohjelman hallintoon ja 
seurantaan, varainhoitoon ja valvontaan 
sekä hankkeiden valintaan liittyviä 
tehtäviä. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi 
vahvistettava.

(75) Päävastuu rahastojen vaikuttavasta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta on 
hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä 
on merkittävä määrä hankkeen ja 
ohjelman hallintoon ja seurantaan, 
varainhoitoon ja valvontaan sekä 
hankkeiden valintaan liittyviä tehtäviä. Sen 
velvollisuudet ja tehtävät olisi 
vahvistettava asetuksen artikloissa.

Or. en

Tarkistus 330
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Jotta voidaan ottaa huomioon 
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
erityinen rakenne sekä tarve varmistaa 
oikeasuhteinen lähestymistapa, tarvitaan 
erityisiä säännöksiä hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksynnästä 
ja hyväksynnän peruuttamisesta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Jotta voidaan ottaa huomioon 
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 

Poistetaan.
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hallinto- ja valvontajärjestelmien 
erityinen rakenne sekä tarve varmistaa 
oikeasuhteinen lähestymistapa, tarvitaan 
erityisiä säännöksiä hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksynnästä 
ja hyväksynnän peruuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Jotta voidaan ottaa huomioon 
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 
hallinto- ja valvontajärjestelmien erityinen 
rakenne sekä tarve varmistaa 
oikeasuhteinen lähestymistapa, tarvitaan 
erityisiä säännöksiä hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksynnästä ja 
hyväksynnän peruuttamisesta.

(78) Jotta voidaan ottaa huomioon 
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 
hallinto- ja valvontajärjestelmien erityinen 
rakenne sekä tarve varmistaa 
oikeasuhteinen lähestymistapa, tarvitaan 
erityisiä säännöksiä hallinto- ja 
todentamisviranomaisten menettelyistä ja 
toiminnasta.

Or. es

Tarkistus 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) Varainhoitoa koskevien yhteisten 
sääntöjen lisäksi tarvitaan lisäsäännöksiä 
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 
osalta. Varsinkin jotta voitaisiin varmistaa, 
että komissiolla on ennen vuotuista tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä riittävä 
varmuus asiassa, välimaksupyyntöjen 
yhteydessä maksettavan määrän olisi 

(80) Varainhoitoa koskevien yhteisten 
sääntöjen lisäksi tarvitaan lisäsäännöksiä 
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 
osalta. Varsinkin jotta voitaisiin varmistaa, 
että komissiolla on riittävä varmuus 
asiassa, välimaksupyyntöjen yhteydessä 
maksettavan määrän olisi oltava 90 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
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oltava 90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin. 
Suorittamatta olevat erääntyneet määrät 
olisi maksettava jäsenvaltioille vuotuisen 
tilien tarkastuksen ja hyväksymisen 
yhteydessä, edellyttäen että on saatu 
riittävä varmuus menojen 
tukikelpoisuudesta sen vuoden osalta, jota 
tarkastus- ja hyväksymismenettely koskee.

sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin. 
Suorittamatta olevat erääntyneet määrät 
olisi maksettava jäsenvaltioille tilikauden 
päättymisen yhteydessä, edellyttäen että on 
saatu riittävä varmuus menojen 
tukikelpoisuudesta.

Or. es

Perustelu

Tilikauden vuotuisen päättymisen tarkoituksena on EU:n mukaan helpottaa jakson 
päättymiseen liittyviä töitä ja vähentää tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisaikaa. Käytännössä 
se vaikeuttaa komission puoltamaa yksinkertaistamista sen vuoksi, että sen täytäntöönpano on 
monimutkaista ohjelmakaudella, jolle parannukset on keskitettävä, ja toisaalta tulosten 
arvioinnin osalta.

Tarkistus 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti Tarkistus

(81) Sen varmistamiseksi, että tuki 
maksetaan tuensaajille mahdollisimman 
pian, sekä komission asiassa saaman 
varmuuden vahvistamiseksi on 
asianmukaista edellyttää, että 
maksatushakemuksiin sisältyy ainoastaan 
sellaisia menoja, joiden osalta tuki on 
maksettu tuensaajille. Olisi suoritettava 
ennakkomaksuja vuosittain sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on 
riittävästi varoja toimia tällaisten 
järjestelyjen mukaisesti. Tällaiset 
ennakkomaksut olisi selvitettävä vuosittain 
tilien tarkastuksen ja hyväksymisen 

(81) Sen varmistamiseksi, että tuki 
maksetaan tuensaajille mahdollisimman 
pian, sekä komission asiassa saaman 
varmuuden vahvistamiseksi on 
asianmukaista edellyttää, että 
maksatushakemuksiin sisältyy ainoastaan 
sellaisia menoja, joiden osalta tuki on 
maksettu tuensaajille. Olisi suoritettava 
ennakkomaksuja sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toimia 
tällaisten järjestelyjen mukaisesti. Tällaiset 
ennakkomaksut olisi selvitettävä 
säädettävien menettelyjen mukaisesti.
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yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) On tarpeen määritellä rahastoihin 
sovellettavaa vuotuista tilien tarkastusta 
ja hyväksymistä koskeva yksityiskohtainen 
menettely, jotta varmistetaan näiden 
järjestelyjen selkeä perusta ja 
oikeusvarmuus. On tärkeää antaa 
jäsenvaltiolle rajallinen mahdollisuus 
määrittää tilinpäätöksessään varaus 
sellaisen erän osalta, johon kohdistuu 
tarkastusviranomaisen kanssa käynnissä 
oleva menettely.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) Vuotuiseen tilien tarkastamiseen ja 
hyväksymiseen olisi liityttävä päätökseen 
saatujen toimien (EAKR:n ja 
koheesiorahaston osalta) tai menojen 
(ESR:n osalta) tukikelpoisuuden 
vuotuinen päättäminen. 
Toimenpideohjelmien lopulliseen 
päättämiseen liittyvien kustannusten ja 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseksi sekä 

Poistetaan.
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oikeusvarmuuden lisäämiseksi vuotuisen 
päättämisen olisi oltava pakollista, ja näin 
ollen rajoitettaisiin ajanjaksoa, jonka ajan 
tositteet on säilytettävä ja jonka aikana 
toimia voidaan tarkastaa ja 
rahoitusoikaisuja määrätä.

Or. es

Tarkistus 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) Vuotuiseen tilien tarkastamiseen ja 
hyväksymiseen olisi liityttävä päätökseen
saatujen toimien (EAKR:n ja 
koheesiorahaston osalta) tai menojen 
(ESR:n osalta) tukikelpoisuuden vuotuinen 
päättäminen. Toimenpideohjelmien 
lopulliseen päättämiseen liittyvien 
kustannusten ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi 
sekä oikeusvarmuuden lisäämiseksi 
vuotuisen päättämisen olisi oltava 
pakollista, ja näin ollen rajoitettaisiin 
ajanjaksoa, jonka ajan tositteet on 
säilytettävä ja jonka aikana toimia voidaan 
tarkastaa ja rahoitusoikaisuja määrätä.

(84) Vuotuiseen tilien tarkastamiseen ja 
hyväksymiseen olisi liityttävä päätökseen 
saatujen toimien (EAKR:n ja 
koheesiorahaston osalta) tai menojen 
(ESR:n osalta) tukikelpoisuuden vuotuinen 
päättäminen. Toimenpideohjelmien 
lopulliseen päättämiseen liittyvien 
kustannusten ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi 
sekä oikeusvarmuuden lisäämiseksi 
jäsenvaltiot voivat valita vuotuisen 
päättämisen, ja näin ollen rajoitettaisiin 
ajanjaksoa, jonka ajan tositteet on 
säilytettävä ja jonka aikana toimia voidaan 
tarkastaa ja rahoitusoikaisuja määrätä.

Or. fr

Tarkistus 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(86 a) Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
joita uhkaa vaikea taloudellinen tilanne 
tai jotka ovat tällaisessa tilanteessa ja 
joihin sovelletaan jo unionin tukitoimia, 
komission olisi voitava asettaa 
jäsenvaltion saataville oikaistuja tai 
takaisinperittyjä varoja tai korkotuloja tai 
muita palautuksia toteuttamalla 
talousarviota varainhoitoasetuksen 53 a 
artiklan mukaisesti erityisessä 
ohjelmassa, jonka painopiste on 
kasvuinvestoinneissa sekä erityisesti 
talouden infrastruktuurihankkeissa.

Or. de

Tarkistus 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 b) Jotta niiden jäsenvaltioiden 
taloudellista tilannetta, joita jo uhkaa 
vaikea taloudellinen tilanne tai jotka ovat 
tällaisessa tilanteessa, ei enää pahenneta, 
komission olisi voitava asettaa kyseisten 
jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden 
saataville komission täytäntöön 
panemana uudelleen peritty tai 
keskeytetty rahoitus mahdollisimman 
nopeasti erityisellä ohjelmalla, joka 
edistää konkreettista kasvua (esimerkiksi 
edistämällä talouden infrastruktuuria).

Or. de

Tarkistus 340
Tomasz Piotr Poręba
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission 
tekemien tarkastusten määrä olisi 
oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi 
voitava vähentää toimenpideohjelmia 
koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä 
puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi suoritettava vain 
yksi tarkastus, kun toimeen liittyvien 
tukikelpoisten menojen yhteismäärä on 
enintään 250 000 euroa. Olisi kuitenkin 
oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia 
milloin tahansa, kun on näyttöä 
sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai 
päätökseen saadun toimen päättämisen 
jälkeen osana otantatarkastusta. Komission
olisi vähennettävä toimenpideohjelmia 
koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä 
puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

Or. en

Tarkistus 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Yli 
25 miljoonan euron toimissa komissiolla 
olisi oltava tarkastusvelvollisuus. Olisi 
kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
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petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta, 
toimintojen siirtämisestä tai petoksesta, tai 
päätökseen saadun toimen päättämisen 
jälkeen osana otantatarkastusta. Jotta 
komission tekemien tarkastusten määrä 
olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission 
olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia 
koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä 
puutteita ei ole tai jos 
tarkastusviranomainen on edellisellä 
tukikaudella osoittautunut luotettavaksi.

Or. de

Tarkistus 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi suoritettava vain 
yksi tarkastus, kun toimeen liittyvien 
tukikelpoisten menojen yhteismäärä on 
enintään 200 000 euroa. Olisi kuitenkin 
oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia 
milloin tahansa, kun on näyttöä 
sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai 
päätökseen saadun toimen päättämisen 
jälkeen osana otantatarkastusta. Jotta 
komission tekemien tarkastusten määrä 
olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission 
olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia 
koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä 
puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

Or. en
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Perustelu

Jotta taataan toimenpideohjelmien valvonnan aito suhteellisuus, ehdotetaan, että enintään 
200 000 euron tukikelpoisista menoista tehdään vain yksi tarkastus.

Tarkistus 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 200 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

Or. en

Tarkistus 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten (87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
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tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrä, jos 
mahdollista, yhteen ainoaan, kun toimeen 
liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

Or. fr

Tarkistus 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittely,
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt,  yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineistä (tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
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toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 346
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
paikallisten kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
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rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. de

Perustelu

Mukautus 20 ja 64 artikloita koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemisen tavoitteita ja edellytyksiä 
koskevat käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittely,
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
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koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. es

Tarkistus 348
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
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kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteet ja edellytykset sisältävät
käytännesäännöt, ilmastotavoitteisiin 
myönnettävää tukea koskevat 
tiedotusmenetelmät, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittelyn 
vähimmäiskriteerit, yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksiin ja strategia-
asiakirjoihin sisällytettäviä 
vähimmäissäännöksiä koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, tarkastuksissa kerättyjen 
tietojen käyttöä koskevat säännöt, 
hallinto- ja todentamisviranomaisten 
hyväksyntää koskevat kriteerit, yleisesti 
hyväksyttyjen tietovälineiden 
määrittäminen ja rahoitusoikaisun 
suuruuden määrittämisperusteet. 
Komissiolle olisi myös siirrettävä valta 
muuttaa liitettä V, jotta voidaan ottaa 
huomioon tarve muuttaa sitä 
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tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista sekä päätöksiä 
erillisistä ohjelmista taloudellisissa 
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vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille.

Or. de

Tarkistus 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille välineelle 
siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamien rahastojen osalta päätöksiä 
kumppanuussopimusten hyväksymisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. en
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Tarkistus 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. en

Tarkistus 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale



PE489.656v01-00 134/182 AM\903190FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä ja vapauttamisen 
tapauksessa päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta sekä rahastojen osalta 
päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. en

Tarkistus 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
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osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta sekä rahastojen osalta 
päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
osalta Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. es

Tarkistus 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarten, 
erityisten maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 

(93) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden, erityisten 
maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
pohjoisimpien alueiden, joiden 



PE489.656v01-00 136/182 AM\903190FI.doc

FI

väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei mennä pitemmälle kuin 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää,

väestöntiheys on erittäin alhainen, ja 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueiden 
sekä syrjäisimpien alueiden, 
epäsuotuisten kaupunkialueiden ja 
syrjäisten rajakaupunkien kaltaisten 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei mennä pitemmälle kuin 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää,

Or. es

Perustelu

Huomioon on otettava sekä 174 artiklaan sisältyvät alueet että epäsuotuisassa asemassa 
olevat kaupunkialueet, taantuvat maaseutualueet ja syrjäiset rajakaupungit.

Tarkistus 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarten, 
erityisten maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(93) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarten, 
erityisten maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden, 
syrjäisimpien alueiden sekä vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä, vaan se voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
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5 artiklassa määrätyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei mennä pitemmälle kuin 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää,

unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei mennä pitemmälle kuin 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää,

Or. fr

Tarkistus 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(93 a) Eurooppa-neuvoston 
30. tammikuuta 2012 antaman 
julkilausuman nojalla Euroopan unionin 
ja jäsenvaltioiden täytyy nykyaikaistaa 
talouttaan ja parantaa kilpailukykyään 
kestävän kasvun turvaamiseksi. Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden täytyy ottaa 
käyttöön yhdenmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa 
yhdistetään investoinnit säilyttävä järkevä 
julkisen talouden vakauttaminen 
tulevaisuuden kasvuun ja työpaikkoihin 
tähtääviin rakenteellisiin toimenpiteisiin. 
On noudatettava toissijaisuusperiaatetta, 
mutta tulevaisuuden kasvu ja työpaikat 
edellyttävät uusien innovatiivisten 
yhteistyömuotojen täytäntöönpanoa 
valtioiden välisellä ja makroalueen 
tasolla. Makroalueen kehitysrahastot, 
jotka edustavat yhteisen 
strategiakehyksen innovatiivista osaa, 
ovat merkittävässä osassa näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa. 
Jäsenvaltioiden makroaluekumppanuus 
suurten yhteisten hankkeiden 
toteuttamiseksi, joka rahoitetaan 
makroalueen kehitysrahastoista, on 
unionin uusien tavoitteiden ja 
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jäsenvaltioiden etujen synerginen osoitus. 

Or. sk

Justification

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement 
of the structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed 
economic conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate 
the effects of the crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, 
disagreement with the new objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and 
superficial compliance). This implies that measures to prevent ineffective and bad-faith use of 
CSF Funds must be adopted. The CSF Funds cannot become the instrument that deepens the 
financial and economic crisis. To the contrary, they must become the instrument of growth 
and jobs. This line is corroborated by the press statement on the eurozone regarding Greece 
issued at an informal dinner of the European Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall 
secure the mobilisation of European structural funds and instruments in order to put Greece 
on the path of growth and jobs.’ The inevitability of corrective measures is evidenced by the 
current developments and by the cessation of payments for several operational programmes 
in various Member States. The consequent amendments of financial policies implemented for 
the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative effect on the budgets of 
several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation can thus be 
repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future 
European Union Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of 
the above measures. The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure 
risks of an individual Member State. Moreover, these measures must make provision for a 
comprehensive approach which combines smart fiscal consolidation that preserves 
investments with structural measures for future growth and jobs. The political leaders of the 
Member States are also publicly voicing the necessity to adopt these measures. 

Tarkistus 357
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen säännösten olisi 
heijastettava eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen prioriteetteja ja 
periaatteita ja mahdollistettava sen 
täytäntöönpano unionin, jäsenvaltioiden 
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ja alueiden tasolla.

Or. en

Tarkistus 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

1) 'älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevalla unionin strategialla' komission 
tiedonannossa "Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia" esitettyjä ja Eurooppa-neuvoston 
17 päivänä kesäkuuta 2010 antamien 
päätelmien liitteeseen I ("Euroopan uusi 
työllisyys- ja kasvustrategia – EU:n 
yleistavoitteet") sekä jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 
21 päivänä lokakuuta 2010 annettuun 
neuvoston päätökseen sisältyviä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimintaa 
ohjaavia yleistavoitteita ja yhteisiä 
tavoitteita sekä tällaisten yleistavoitteiden 
ja yhteisten tavoitteiden mahdollisia 
tarkistuksia;

1) 'älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevalla unionin strategialla' komission 
tiedonannossa "Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia" esitettyjä ja Eurooppa-neuvoston 
17 päivänä kesäkuuta 2010 antamien 
päätelmien liitteeseen I ("Euroopan uusi 
työllisyys- ja kasvustrategia – EU:n 
yleistavoitteet") sekä jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 
21 päivänä lokakuuta 2010 annettuun 
neuvoston päätökseen sisältyviä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimintaa 
ohjaavia tavoitteita sekä tällaisten 
tavoitteiden mahdollisia tarkistuksia;

Or. fr

Tarkistus 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Ensimmäinen osa – 2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet muunnetaan yhteisen 

2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
puiteasiakirjaa, jolla koordinoidaan ja 
jaetaan ensisijaisia sijoituskohteita, jonka 
avulla saavutetaan älykästä, kestävää ja 



PE489.656v01-00 140/182 AM\903190FI.doc

FI

strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi ja jossa vahvistetaan kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta kustakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastosta 
tuettavat keskeiset toimenpiteet sekä
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa;

osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet ja jossa vahvistetaan 
kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin sosiaali-, talous-
ja työllisyyspolitiikkojen sekä kestävän 
kehityksen politiikan kanssa;

Or. fr

Tarkistus 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komission teksti Tarkistus

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi ja jossa vahvistetaan 
kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet
sekä mekanismit, joilla varmistetaan
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talous- ja työllisyyspolitiikkojen kanssa;

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' tämän 
asetuksen liitettä, joka sisältää ei-
tyhjentävän luettelon kustakin yhteisen 
strategiakehyksen rahastosta tukikaudella 
2014–2020 tuettavista suositeltavista 
toimista ja jolla autetaan jäsenvaltioita 
saavuttamaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet sekä etenkin tämän 
asetuksen 9 artiklassa säädetyt temaattiset 
tavoitteet. Asiakirja sisältää myös 
mekanismit, joilla autetaan varmistamaan
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talous- ja työllisyyspolitiikkojen kanssa ja 
muiden asianomaisten unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
välinen koordinointi. Jotta otetaan 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet ja 
varmistetaan niiden kehityksen 
edellyttämä joustavuus, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tehtävänä olisi oltava valita 
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toimet ehdotetusta suositeltavien toimien 
ei-tyhjentävästä luettelosta.

Or. en

Tarkistus 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komission teksti Tarkistus

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, johon kumppanit 
osallistuvat monitasohallintoperiaatetta 
noudattaen 5 artiklan mukaisesti ja jonka 
tavoitteena on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 362
László Surján

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

Komission teksti Tarkistus

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi ja johon 
edunsaajat osallistuvat mahdollisimman 
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varhaisesta vaiheesta lähtien 
monitasohallintoperiaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

4) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

4) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet unionin tärkeimpien 
tavoitteiden saavuttamiseksi älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
strategian avulla;

Or. es

Tarkistus 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’tuensaajalla’ toimien 
käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai 
yksityistä tahoa; valtiontukien yhteydessä 
käsitteellä ’tuensaaja’ tarkoitetaan tukea 
saavaa tahoa; rahoitusvälineiden 
yhteydessä käsitteellä ’tuensaaja’
tarkoitetaan rahoitusvälineen 
täytäntöönpanosta vastaavaa tahoa;

(8) ’edunsaajalla’ toimien 
käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai 
yksityistä tahoa; valtiontukien yhteydessä 
käsitteellä ’edunsaaja’ tarkoitetaan tukea 
saavaa tahoa; rahoitusvälineiden 
yhteydessä käsitteellä ’edunsaaja’
tarkoitetaan rahoitusvälineen 
täytäntöönpanosta vastaavaa tahoa;

Or. de
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Tarkistus 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Ensimmäinen osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät ainakin osittain
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian toteuttamista 
ja jotka pannaan täytäntöön soveltuvalla 
tasolla kumppanuusjärjestelyin;

Or. fr

Tarkistus 366
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön paikallisviranomaisen toimesta 
soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

Or. en

Tarkistus 367
Fiorello Provera
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Ehdotus asetukseksi
Ensimmäinen osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka 
paikallisviranomainen panee täytäntöön 
soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

Or. fr

Tarkistus 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla
kumppanuusjärjestelyin;

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita ja yhdennettyä kestävää kehitystä 
paikallistasolla, jotka edistävät älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamista ja jotka 
pannaan täytäntöön aluetasoa alemmilla 
tasoilla kumppanuusjärjestelyin;

Or. en

Tarkistus 369
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön paikallisviranomaisen toimesta 
soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

Or. en

Tarkistus 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön paikallisviranomaisen toimesta 
soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

Or. en

Perustelu

Paikallisviranomaiset ovat tärkein toimija unionin aluekehitysstrategian täytäntöönpanossa.

Tarkistus 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

16) ’paikallisella kehittämisstrategialla’ 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

16) ’paikallisella kehittämisstrategialla’ 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
tarvittaessa täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

Or. es

Tarkistus 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ’vähittäisellä päättämisellä’ toimien 
päättämistä vuotuisen tilien tarkastuksen 
ja hyväksymisen tuloksena ja ennen 
ohjelman yleistä päättämistä;

17) ’vähittäisellä päättämisellä’ toimien 
päättämistä ennen ohjelman yleistä 
päättämistä;

Or. es

Tarkistus 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyä 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
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strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen;

varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti ja otetaan 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet sekä 
varmistetaan niiden kestävän kehityksen 
edellyttämä joustavuus ja jonka komissio 
hyväksyy arvioinnin ja jäsenvaltion kanssa 
käydyn vuoropuhelun jälkeen; 

Or. en

Tarkistus 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
1 osa – 2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) ’alueluokalla’ 82 artiklan 2 kohdan 
mukaista alueen luokittelua, joka voi olla 
’vähemmän kehittynyt alue’, 
’siirtymäalue’ tai ’kehittyneempi alue’;

(19) ’alueluokalla’ 82 artiklan 2 kohdan 
mukaista alueen luokittelua, joka voi olla 
’vähemmän kehittynyt alue’, tai 
’kehittyneempi alue’;

Or. de

Tarkistus 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) "Makroalue" tarkoittaa alueellista 
rakennetta, joka koostuu jäsenvaltioiden 
ryhmän alueista, jotka on määritelty 
hyväksytyssä makroaluestrategiassa; 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
alueella; 

Or. sk
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Perustelu

Käsitteen määrittely on tarpeen.

Tarkistus 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta – 24 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 b) "Makroalueen kehitysrahasto" 
tarkoittaa valtioiden välistä rahastoa, joka 
on perustettu jäsenvaltioiden 
makroalueen ryhmän sopimuksella ja 
jonka rahoitus saadaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastosta ja muista 
lähteistä; se on yhteisen 
strategiakehyksen innovatiivinen osa. 

Or. sk

Perustelu

Käsitteen määrittely on tarpeen.

Tarkistus 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen ja 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian toteuttamiseen 
ottaen huomioon yhdennetyt suuntaviivat 
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4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

ja kansalliset uudistusohjelmat.

Or. en

Tarkistus 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
II osa – 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien  ja 
makroaluiden kehitysrahasto-ohjelmien
kautta kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

Or. sk

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan täydennykseksi.

Tarkistus 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
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kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen sekä 
perussopimukseen perustuvien rahastojen 
nimenomaisten tehtävien täyttämiseen 
ottaen huomioon asiaankuuluvat
yhdennetyt suuntaviivat, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaiset 
asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset 
sekä neuvoston perussopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

Or. en

Tarkistus 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
II osa – 4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea edistymisen 
saavuttamiseksi älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevassa unionin 
strategiassa määriteltyjen osalta ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

Or. es

Tarkistus 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuki on unionin politiikkojen ja 
prioriteettien mukaista ja että se täydentää 
unionin muita välineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuki on unionin asiaankuuluvien 
politiikkojen, myös horisontaalisten 
tavoitteiden, ja prioriteettien mukaista ja 
että se täydentää unionin muita välineitä.

Or. en

Tarkistus 382
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta 
asianmukaisella alueellisella tasolla
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti, edellyttäen ettei tämän 
asetuksen ja rahastokohtaisten sääntöjen 
noudattamisesta muuta johdu.

Jäsenvaltiot tai (perustuslaki)oikeudellisen 
kehyksen nojalla toimivaltaiset alueelliset 
tasot vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. de

Tarkistus 383
Ramona Nicole Mănescu

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

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta yhteistyössä 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa sekä 
tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisten tehtäviensä 
suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti, edellyttäen ettei tämän 
asetuksen ja rahastokohtaisten sääntöjen 
noudattamisesta muuta johdu.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti ohjelmien valmistelusta ja
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. fr

Tarkistus 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä 
tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisten tehtäviensä 
suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 386
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
II osa – 4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
laatimisesta ja täytäntöönpanosta sekä 
tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisten tehtäviensä 
suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja niiden asianmukaisella alueellisella tasolla nimittämien elinten 
osallistuminen on otettava huomioon rahastojen laatimisen ja täytäntöönpanon kaikissa 
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vaiheissa.

Tarkistus 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän ja 
edunsaajan koon suhteen.

Or. en

Tarkistus 388
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, ohjelmatyöhön, 
hallinnointiin ja valvontaan liittyvien 
taloudellisten ja hallinnollisten resurssien 
osalta on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate kohdennettavan tuen 
määrän suhteen.
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Or. en

Tarkistus 389
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän suhteen ja 
sitä on sovellettava kaikkiin ohjelmiin, 
joissa EU:n rahoitusosuus on vähemmän 
kuin 150 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
aloihin – ja niille on tarvittaessa 
myönnettävä varoja – joilla muut unionin 
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rahastot mahdollistavat yksiselitteisesti 
integroidun lähestymistavan 
noudattamisen, kuten esimerkiksi 
ympäristön ja ilmaston alalla toteutettavia 
integroituja hankkeita varten myönnetty 
yhteisrahoitus.

Or. en

Perustelu

Ympäristön ja ilmaston huomioon ottaminen kaikessa EU:n rahoituksessa on yksi 
monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin päätöslauselman tärkeimpiä kysymyksiä. 
Life-ohjelman mukaiset "integroidut hankkeet" ovat konkreettinen valtavirtaistamisen väline. 
Niillä voidaan merkittävästi edistää rahastojen tehokasta käyttöä. Niiden tavoitteena on tukea 
yhdessä muiden EU:n rahastojen kanssa tärkeän ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa; 
mainittakoon esimerkiksi jätehuoltosuunnitelmat tai ilmastostrategiat, jotka voivat kaikki 
edistää merkittävästi työllisyyttä ja kasvua.

Tarkistus 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan b 
alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 84 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -
välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 9 artiklan mukaisia komission 
aloitteesta toteutettavia innovatiivisia 
toimenpiteitä sekä komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea.

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan b 
alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
EAKR-asetuksen 9 artiklan mukaisia 
komission aloitteesta toteutettavia 
innovatiivisia toimenpiteitä sekä komission 
aloitteesta annettavaa teknistä tukea.

Or. en
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Tarkistus 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan b 
alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 84 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -
välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 9 artiklan mukaisia komission 
aloitteesta toteutettavia innovatiivisia 
toimenpiteitä sekä komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea.

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan b 
alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
EAKR-asetuksen 9 artiklan mukaisia 
komission aloitteesta toteutettavia 
innovatiivisia toimenpiteitä sekä komission 
aloitteesta annettavaa teknistä tukea.

Or. en

Tarkistus 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan b 
alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 84 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -
välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 9 artiklan mukaisia komission 
aloitteesta toteutettavia innovatiivisia 
toimenpiteitä sekä komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea.

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 53 artiklan b 
alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 84 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -
välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 9 artiklan mukaisia komission 
aloitteesta toteutettavia innovatiivisia 
toimenpiteitä sekä komission aloitteesta
annettavaa teknistä tukea ja 22 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
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ohjelmia taloudellisissa vaikeuksissa 
olevien jäsenvaltioiden tukemiseksi.

Or. de

Tarkistus 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta.

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta sekä 
tiedottamalla mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista ja tekemällä 
koheesiopolitiikan roolista ja 
saavutuksista yleisesti tunnettuja.

Or. en

Tarkistus 395
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 4 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen säännösten olisi 
heijastettava eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen prioriteetteja ja 
periaatteita, ja sitä voidaan soveltaa 
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla.

Or. en
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Tarkistus 396
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti kumppanuudet 
asiaankuuluvien alueellisten 
viranomaisten sekä seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

Or. de

Tarkistus 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

Or. it

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten tulee osallistua kumppanuuteen tasavertaisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 398
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion ja vaaleilla valittujen alue-
ja paikallisviranomaisten on järjestettävä 
4 artiklan 4 kohdan mukaisesti
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

Or. fr

Tarkistus 399
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 4 artiklan 
4 kohdan mukaisesti toimivaltaisten alue-
ja paikallisviranomaisten kanssa sekä 
seuraavien kumppaneiden kanssa 
tekemällä kumppanuussopimus:

Or. de

Tarkistus 400
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 

1. Jäsenvaltioiden, toimivaltaisten alue-, 
paikallis- ja kaupunkiviranomaisten sekä 
muiden viranomaisten ja talouselämän 
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kumppaneiden kanssa: osapuolten ja työmarkkinaosapuolten on 
järjestettävä kumppanuussopimuksen ja 
kunkin ohjelman osalta kumppanuudet 
seuraavien kumppaneiden kanssa:

Or. en

Tarkistus 401
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet tekemällä 
kumppanuussopimus toimivaltaisten alue-
ja paikallisviranomaisten kanssa 4 
artiklan 4 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltiot 
ja toimivaltaiset alue- ja 
paikallisviranomaiset tekevät myös 
yhteistyötä seuraavien kumppanien kanssa:

Or. en

Tarkistus 402
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 4 artiklan 
4 kohdan mukaisesti toimivaltaisten alue-, 
paikallis- ja kaupunkiviranomaisten
kanssa tekemällä kumppanuussopimus.

Or. de
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Perustelu

Koska kaupungit ovat tärkeitä koheesiopolitiikan menestyksen kannalta, olisi alue- ja 
paikallisviranomaisten lisäksi mainittava selvennykseksi myös kaupunkiviranomaiset 
nimenomaisesti kumppanuussopimuksen yhteydessä.

Tarkistus 403
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltioiden sekä paikallis- ja 
alueviranomaisten on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

Or. it

Tarkistus 404
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen osalta 
kumppanuudet seuraavien kumppaneiden 
kanssa:

Or. en

Tarkistus 405
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta



AM\903190FI.doc 163/182 PE489.656v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 406
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset, joiden on myös järjestettävä 
kumppanuudet b ja c alakohdassa 
mainittujen kumppanien kanssa;

Or. en

Tarkistus 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

a) muut viranomaiset;

Or. it

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten tulee osallistua kumppanuuteen tasavertaisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.
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Tarkistus 408
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

a) muut toimivaltaiset viranomaiset;

Or. fr

Tarkistus 409
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

(a) toimivaltaiset viranomaiset, joihin ei 
viitata tämän kohdan 
johdantokappaleessa;

Or. de

Tarkistus 410
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

a) toimivaltaiset alue-, paikallis-, 
vuoristoalue- ja kaupunkiviranomaiset 
sekä muut viranomaiset;

Or. fr
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Tarkistus 411
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis-, 
kaupunki- ja vuoristoalueiden 
viranomaiset sekä muut viranomaiset;

Or. en

Tarkistus 412
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

a) toimivaltaiset muut viranomaiset;

Or. it

Tarkistus 413
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet; ja

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 414
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat asiaankuuluvat
elimet.

Or. de

Tarkistus 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet,
tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämisestä 
vastaavat elimet sekä nuorisoa edustavat 
elimet.

Or. fr

Tarkistus 416
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös (c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
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ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

ympäristökumppaneita, kirkkoja ja 
valtioista riippumattomia järjestöjä 
edustavat elimet sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet.

Or. de

Tarkistus 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet sekä sosiaalista osallisuutta 
edistävät kansalaisjärjestöt ja kulttuuri-, 
koulutus- ja nuorisopolitiikan aloilla 
toimivat organisaatiot.

Or. en

Tarkistus 418
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä todellisen ja toimivan miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon takaamisesta ja 
syrjinnän torjunnasta vastaavat elimet.
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Or. es

Perustelu

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon takaamisesta ja syrjinnän torjunnasta vastaavien 
elinten osallistuminen on huomioitava.

Tarkistus 419
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
yrittäjäjärjestöjä, tieteen ja teknologian 
alan toimijoita, ympäristökumppaneita, ja 
valtioista riippumattomia järjestöjä 
edustavat elimet sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet.

Or. pt

Perustelu

Kaupan tai teollisuuden alan yrittäjäjärjestöillä on tärkeä tehtävä alueellisten talouksien ja 
paikallistalouden rakenteen uudistamisessa, minkä vuoksi niiden on osallistuttava 
kumppanuussopimuksiin. Sama pätee myös yliopistoihin ja teknologiakeskuksiin, jotka ovat 
elintärkeitä sellaisen tietämyksen parantamisen kannalta, jonka avulla ihmiset pääsevät 
helpommin työmarkkinoille.

Tarkistus 420
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet,
kuten sosiaalista osallisuutta edistävät 
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edistämisestä vastaavat elimet. voittoa tavoittelemattomat organisaatiot,
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

Or. it

Tarkistus 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) valtiolliset rajat ylittävän yhteistyön, 
koulutuksen, kulttuurin ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla toimivat kirkot ja 
uskonnolliset yhteisöt.

Or. en

Tarkistus 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
kumppanuuteen sellaiset instituutiot, 
järjestöt ja ryhmät, jotka saattavat 
vaikuttaa ohjelmien täytäntöönpanoon tai 
joihin ohjelmien täytäntöönpano saattaa 
vaikuttaa. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä ryhmiin, joita ohjelmat 
saattavat haitata ja joiden voi olla vaikeaa 
vaikuttaa ohjelmiin, erityisesti 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin ja 
syrjäytyneisiin ryhmiin.

Or. en
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Tarkistus 423
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta ja edellä 1 
kohdassa tarkoitettua 
kumppanuussopimusta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 424
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden ja vaaleilla valittujen 
alue- ja paikallisviranomaisten on 
4 artiklan 4 kohdan mukaisesti otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Or. fr
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Tarkistus 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Kumppaneiden on 
osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen eri 
aluetasoja jäsenvaltioiden 
toimielinrakenteen mukaisesti edustavat
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmistelun kaikkiin 
vaiheisiin sekä ohjelmien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin kaikkiin vaiheisiin. 
Kumppaneiden on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 426
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta ja edellä 1 
kohdassa tarkoitettua 
kumppanuussopimusta noudattaen 
kumppanit ja toimivaltaiset alue- ja 
paikallisviranomaiset 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
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seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin. Kumppaneille on 
taattava yhtäläiset mahdollisuudet saada
näihin tarkoituksiin myönnettävää 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 428
László Surján

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin mahdollisimman 
varhaisesta vaiheesta lähtien. 
Kumppaneiden on osallistuttava ohjelmien 
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seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Kumppaneiden on 
osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppaneiden kanssa yhteistyötä
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmistelussa sekä 
ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Kumppaneiden on 
osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Or. es

Tarkistus 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
II osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden 
jakamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 431
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden 
jakamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 432
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan konkreettiset tavoitteet ja 
edellytykset ja viitataan nimenomaisesti 
ohjelmien ja hankkeiden 
hallinnointivalmiuksiin kumppanuuden 
täytäntöönpanon tukemiseksi sekä tietojen, 
kokemusten, tulosten ja hyvien 
käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en
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Tarkistus 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti sen jälkeen, kun se on kuullut 
laajasti kohdassa 1 tarkoitettuja 
kumppaneita unionin tasolla, jotta se voi 
antaa parhaisiin käytänteisiin perustuvat 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi kumppanuussopimusten 
ja ohjelmien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin aikana sekä tietojen, 
kokemusten, tulosten ja parhaiden
käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 434
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Annetaan eurooppalaiset 
käytännesäännöt, jotka sisältävät 
suosituksia ja parhaita käytänteitä 
tavoitteista ja edellytyksistä 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 142 artiklan mukaisesti 
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kyseisten eurooppalaisten 
käytännesääntöjen antamiseksi.

Or. en

Tarkistus 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Eurooppalaisissa käytännesäännöissä 
olisi esitettävä muun muassa seuraavat 
seikat:
(a) vähimmäisvaatimukset, joilla 
varmistetaan kumppanien valinnan 
avoimuus sekä selvyys niiden roolista 
poliittisessa prosessissa ja niiden 
tehtävistä;
(b) vähimmäisvaatimukset ja ohjeet siitä, 
miten yksilöidään asiaankuuluvat 
kumppanit, jotka voivat olla eri 
aluetasojen viranomaisia, 
työmarkkinaosapuolia ja talouselämän 
edustajia, kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 
edistäviä elimiä;
(c) toimivaltaisten kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
yhteistyömenettely;
(d) ohjeet siitä, miten kumppanuus 
sovitetaan ohjelmiin, mukaan lukien 
useita rahastoja koskevien ohjelmien, 
yhteisten toimintasuunnitelmien ja 
yhdennettyjen alueellisten investointien 
erityispiirteet;
(e) vähimmäisvaatimukset, joilla 
varmistetaan kumppanien mielekäs 
osallistuminen kumppanuussopimuksen 
ja ohjelmien valmisteluun;
(f) kumppanuuksien tehokkaan 
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organisoinnin takaamiseksi laadittuja 
menettelyjä koskevat 
vähimmäisvaatimukset;
(g) ohjeet kumppaneiden osallistumisesta 
seurantakomiteoihin sekä hankkeiden 
valintaan, seurantaan ja arviointiin;
(h) vähimmäisvaatimukset kumppaneille 
annettavasta ohjauksesta ja niiden 
valmiuksien kehittämisen 
helpottamisesta;
(i) kehys hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja avoimuuden vuoksi sen delegoidun säädöksen soveltamisala, jolla 
eurooppalaiset käytännesäännöt hyväksytään, olisi parempi määritellä tässä asetuksessa.

Tarkistus 436
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Käytännesäännöissä määritetään 
joukko kumppanuusperusteita, jotka 
sisällytetään kumppanuussopimukseen. 
Kumppanuusperusteisiin kuuluvat 
ainakin seuraavat 
vähimmäisominaisuudet:

(a) virallisen kumppanuuden 
muodostavien kumppani-instituutioiden 
kuvaus;
(b) toimivaltaisten kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten instituutioiden 
kanssa harjoitettavassa yhteistyössä 
noudatettava menettely, jolla taataan 
sitova äänimäärä 
kumppanuuspäätöksissä, 
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toimenpideohjelmaan tehtävät muutokset 
mukaan luettuina;
(c) kuvaus kumppani-instituutioihin 
sovellettavavasta virallisesta 
kuulemismenettelystä laadittaessa 
kansallisia suuntaviivoja ja täydentäviä 
soveltamissääntöjä;
(e) kuvaus ohjelmien valmisteluun, 
toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin 
osallistuvista osapuolista;
(f) kehittämis- ja 
investointikumppanuussopimusta ja 
toimenpideohjelmia koskevien 
menettelyjen ja vaadittavien asiakirjojen 
avoimuus.

Or. en

Tarkistus 437
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Käytännesäännöissä määritetään 
joukko kumppanuusperusteita, jotka 
sisällytetään kumppanuussopimukseen ja 
toimenpideohjelmiin. 
Kumppanuusperusteisiin kuuluvat 
ainakin seuraavat 
vähimmäisominaisuudet:
(a) virallisen kumppanuuden 
muodostavien kumppani-instituutioiden 
kuvaus;
(b) toimivaltaisten kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten instituutioiden 
kanssa harjoitettavassa yhteistyössä 
noudatettava menettely, jolla taataan 
sitova äänimäärä 
kumppanuuspäätöksissä, 
toimenpideohjelmaan tehtävät muutokset 
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mukaan luettuina;
(c) kuvaus kumppani-instituutioihin 
sovellettavavasta virallisesta 
kuulemismenettelystä laadittaessa 
kansallisia suuntaviivoja ja täydentäviä 
soveltamissääntöjä;
(e) kuvaus toimenpideohjelmien 
valmisteluun, toteuttamiseen, seurantaan 
ja arviointiin osallistuvista osapuolista;
(f) kehittämis- ja 
investointikumppanuussopimusta ja 
toimenpide-ohjelmia koskevien 
menettelyjen ja vaadittavien asiakirjojen 
avoimuus.
Näiden perusteiden täyttyminen 
tarkistetaan ennalta, ja jäsenvaltiot 
toimittavat niistä vuosittain selvityksen 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on selventää ehdotettuja käytännesääntöjä jo asetuksen 
tasolla, jotta mahdollistetaan monitasohallinto- ja kumppanuusperiaatteiden aito 
täytäntöönpano kaikilla tasoilla Lissabonin sopimuksen hengessä.

Tarkistus 438
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Käytännesäännöissä määritetään 
joukko kumppanuusperusteita, jotka 
sisällytetään kumppanuussopimukseen ja 
toimenpideohjelmiin. 
Kumppanuusperusteisiin kuuluvat 
ainakin seuraavat 
vähimmäisominaisuudet:
(a) virallisen kumppanuuden 
muodostavien kumppani-instituutioiden 
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kuvaus;
(b) toimivaltaisten kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten instituutioiden 
kanssa harjoitettavassa yhteistyössä 
noudatettava menettely, jolla taataan 
sitova äänimäärä 
kumppanuuspäätöksissä, 
toimenpideohjelmaan tehtävät muutokset 
mukaan luettuina;
(c) kuvaus kumppani-instituutioihin 
sovellettavavasta virallisesta 
kuulemismenettelystä laadittaessa 
kansallisia suuntaviivoja ja täydentäviä 
soveltamissääntöjä;
(d) kuvaus toimenpideohjelmien 
valmisteluun, toteuttamiseen, seurantaan 
ja arviointiin osallistuvista osapuolista;
(e) kehittämis- ja 
investointikumppanuussopimusta ja 
toimenpide-ohjelmia koskevien 
menettelyjen ja vaadittavien asiakirjojen 
avoimuus.
Näiden perusteiden täyttyminen 
tarkistetaan ennalta, ja jäsenvaltiot 
toimittavat niistä vuosittain selvityksen 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 439
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Näiden perusteiden täyttyminen 
tarkistetaan ennalta, ja jäsenvaltiot 
toimittavat niistä vuosittain selvityksen 
komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kuulee kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
vähintään kerran vuodessa järjestöjä, jotka
edustavat kumppaneita EU:n tasolla, 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
saatavan tuen täytäntöönpanosta.

4. Komissio kuulee kunkin yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattaman 
rahaston osalta vähintään kerran vuodessa 
järjestöjä, jotka edustavat kumppaneita 
EU:n tasolla, yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamista rahastoista 
saatavan tuen täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 441
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kuulee kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
vähintään kerran vuodessa järjestöjä, jotka 
edustavat kumppaneita EU:n tasolla, 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
saatavan tuen täytäntöönpanosta.

4. Komissio kuulee kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
vähintään kerran vuodessa järjestöjä, jotka 
edustavat kumppaneita EU:n tasolla, 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
saatavan tuen täytäntöönpanosta. Tätä 
varten komissio suorittaa etukäteen 
analyysin tästä täytäntöönpanosta ja 
kumppanien, erityisesti talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten, 
osallistumisesta.

Or. en

Tarkistus 442
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltiot varmistavat, että 
kumppaneille tarjotaan mahdollisuuksia 
valmiuksien kehittämiseen, jotta ne voivat 
osallistua tehokkaasti kumppanuuteen ja 
julkisiin kuulemismenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 443
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio kuulee kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
vähintään kerran vuodessa järjestöjä, 
jotka edustavat kumppaneita EU:n 
tasolla, yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista saatavan tuen 
täytäntöönpanosta.
(Tästä tulee 5 kohta.)

Or. en


