
AM\903764FI.doc PE490.976v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2011/0273(COD)

4.6.2012

TARKISTUKSET
43 - 370

Mietintöluonnos
Riikka Manner
(PE487.789v02-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))



PE490.976v01-00 2/172 AM\903764FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\903764FI.doc 3/172 PE490.976v01-00

FI

Tarkistus 43
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten alueisiin, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen ja 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Or. en

Tarkistus 44
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten sosiaalisten ja taloudellisten 
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heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

kehityserojen sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
heikoimmassa asemassa oleviin alueisiin 
ja mikroalueisiin, kuten alueisiin, joilla 
on suuria taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia haasteita, ja vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsiviin alueisiin, kuten saaristo-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Or. en

Tarkistus 45
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettuihin alueisiin, 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Or. fr

Tarkistus 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin. Perussopimuksen 
349 artiklan mukaisesti syrjäisimmät 
alueet voivat hyötyä erityistoimenpiteistä, 
jotka koskevat erityisesti edellytyksiä 
rakennerahastoihin ja laaja-alaisiin 
unionin ohjelmiin osallistumiselle. 

Or. fr

Perustelu

Koheesiopolitiikan tehtävistä Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman (2011/2195(INI) 
mukaisesti koheesiopolitiikan on edelleen oltava yksi unionin tärkeimmistä toimintavälineistä 
Euroopan alueiden ja varsinkin syrjäisimpien alueiden erojen vähentämiseksi. 

Tarkistus 47
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
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on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin sekä perussopimuksen 
349 artiklan mukaisesti syrjäisimpiin 
alueisiin.

Or. pt

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on sisällyttää syrjäisimmät alueet vakavista ja pysyvistä 
rajoituksista kärsivien alueiden luetteloon ainoana alueiden ryhmänä, joka ansaitsee 
maantieteellisten ja rakenteellisen erityispiirteidensä vuoksi myönnetyn erityisasemansa 
perusteella myös erityisen koheesiopolitiikan mahdollisesta asemasta näillä alueilla.

Tarkistus 48
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
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vuoristoalueisiin. vuoristoalueisiin, joiden taloudellinen 
tilanne ja siitä johtuva voimakas 
poismuutto ovat huomattavia 
haittatekijöitä.

Or. de

Perustelu

Poismuutto on vuoristoalueilla erityisen vakavasti otettava ongelma, joka asettaa alueiden 
väestölle vaikeita taloudellisia ja demografisia haasteita.

Tarkistus 49
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Perussopimuksen 174 artiklassa 
todetaan, että erityistä huomiota 
kiinnitetään maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
sekä saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

Or. pt

Tarkistus 50
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Perussopimuksen 349 artiklassa 
todetaan, että on ryhdyttävä erityisiin 
toimenpiteisiin, joissa otetaan huomioon 
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syrjäisimpien alueiden sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne, jota vaikeuttavat 
tietyt erityispiirteet, jotka haittaavat 
vakavalla tavalla näiden alueiden 
kehitystä.

Or. pt

Tarkistus 51
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon 
lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi 
pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa 
huomattavasti niin tuensaajien, 
ohjelmaviranomaisten, osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin 
komissionkin osalta.

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon 
lisäämiseksi, erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi,
erityissäännöksillä olisi pystyttävä 
yksinkertaistamaan toimintaa 
huomattavasti niin tuensaajien, 
ohjelmaviranomaisten, osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin 
komissionkin osalta.

Or. en

Tarkistus 52
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon 
lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi 
pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa 
huomattavasti niin tuensaajien, 
ohjelmaviranomaisten, osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin 

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon 
lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi 
pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa 
huomattavasti niin tuensaajien, 
ohjelmaviranomaisten, osallistuvien 
jäsenvaltioiden, alue- ja 
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komissionkin osalta. paikallisviranomaisten ja kolmansien 
maiden kuin komissionkin osalta.

Or. fr

Tarkistus 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi.
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, heikko ja puutteellinen 
infrastruktuuri, mukaan luettuina 
liikenneverkkojen pullonkaulat, 
epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, 
paikallisten ja alueellisten hallintojen 
verkostojen puuttuminen, tutkimus ja 
innovointi sekä tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, 
kulttuurivaihdon kehittäminen ja 
matkailuinfrastruktuurin parantaminen, 
rajat ylittävä integroituminen 
työmarkkinoille, yliopistojen tai 
terveyspalvelujen välinen yhteistyö) 
samalla kun kehitetään yhteistyöprosessia 
koko unionin yhdenmukaisen kehityksen 
takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
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yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 54
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot liikenne-, 
lähiliikenne-, sähköverkko- sekä tieto- ja 
viestintäteknologiset yhteydet, 
epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, 
pelastuspalvelujen esteet, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. de
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Tarkistus 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, naisten vähäinen 
osallistuminen työmarkkinoille, 
sukupuolten palkkaero, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 56
László Surján
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, henkilöresurssien 
ja valmiuksien puuttuminen 
aluekehityksestä, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Rajat ylittävissä ohjelmissa, esimerkiksi 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 57
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, vuoristoalueiden 
poismuutto ja demografiset muutokset,
paikallisten ja alueellisten hallintojen 
verkostojen puuttuminen, tutkimus ja 
innovointi sekä tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Tässä yhteydessä on painotettava 
erityisesti makroalueiden synnyttämää 
eurooppalaista lisäarvoa. Pohjois-Irlannin 
ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, 
rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat 
ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. de

Perustelu

Luonto asettaa vuoristoalueille erityisiä haasteita. Vuoristoalueiden on selviydyttävä 
moninaisista ongelmista kuten väestön poismuutosta ja taloudellisesti heikommasta asemasta. 
Siksi näiden alueiden erillinen maininta on toivottavaa. Makroalueiden muodostaminen on 
järkevä ja hyödyllinen keino, jolla voidaan pyrkiä vastaamaan alueiden haasteisiin valtioiden 
välisellä ja rajat ylittävällä yhteistyöllä.
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Tarkistus 58
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan, 
työmarkkinoiden avoimuuden ja olemassa 
olevien työ- ja sosiaalilainsäädännön 
normien puuttuminen) ja hyödyntämään 
raja-alueiden vielä käyttämätön potentiaali 
(rajat ylittävä tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille ja 
työvoiman liikkuvuuden esteiden poisto 
sekä liikkuvien työntekijöiden tiedotus, 
neuvonta ja työnvälitys, yliopistojen tai 
terveyspalvelujen välinen yhteistyö) 
samalla kun kehitetään yhteistyöprosessia 
koko unionin yhdenmukaisen kehityksen 
takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 59
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
koulutusjärjestelmien, erityisesti 
yliopistojen, tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö), rajat ylittävien alueellisten 
kulttuurien edistäminen, samalla kun 
kehitetään yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. fr

Tarkistus 60
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö sekä matkailualan 
erityishankkeiden kehittäminen) samalla 
kun kehitetään yhteistyöprosessia koko 
unionin yhdenmukaisen kehityksen 
takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. it

Tarkistus 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
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kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

kulkuyhteydet, erityisesti saarialueilla ja 
tehokkaiden liikenneyhteyksien puute, 
epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, 
paikallisten ja alueellisten hallintojen 
verkostojen puuttuminen, tutkimus ja 
innovointi sekä tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. fr

Tarkistus 62
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
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ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään sosiaalista osallisuutta ja
yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta.

Or. fr

Tarkistus 63
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Valtioiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toimilla, 
jotka liittyvät unionin koheesiopolitiikan
prioriteetteihin ja johtavat yhdennettyyn 
alueelliseen kehittämiseen.

(6) Valtioiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toimilla, 
jotka liittyvät unionin koheesiopolitiikan 
prioriteetteihin ja johtavat yhdennettyyn 
alueelliseen kehittämiseen. Valtioiden 
välisiä alueita, joilla on samankaltaisia 
infrastruktuuriin ja luontoon liittyviä 
haasteita, esimerkiksi Alppeja, olisi 
tuettava makroalueiden 
muodostamisessa;

Or. de
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Perustelu

Demografiset muutokset ja luonto asettavat Alppien alueelle erityisiä haasteita. 
Makroalueiden muodostaminen on järkevä ja hyödyllinen keino, jolla voidaan pyrkiä 
vastaamaan näihin haasteisiin valtioiden välisellä ja rajat ylittävällä yhteistyöllä. Alppien 
makroalueen muodostamisesta olisi suuri etu paikalliselle väestölle.

Tarkistus 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Valtioiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toimilla, 
jotka liittyvät unionin koheesiopolitiikan 
prioriteetteihin ja johtavat yhdennettyyn 
alueelliseen kehittämiseen.

(6) Valtioiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toimilla, 
jotka liittyvät unionin koheesiopolitiikan 
prioriteetteihin ja johtavat yhdennettyyn 
alueelliseen kehittämiseen. Strategista 
yhteistyötä on edistettävä myös sellaisilla 
raja-alueilla, joita rajat ylittävä ohjelma ei 
kata.

Or. es

Tarkistus 65
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Alueiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan koheesiopolitiikkaa 
tukemalla alueiden välistä kokemusten 
vaihtoa "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen mukaisten 
toimenpideohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi. Sillä olisi 
edistettävä erityisesti innovatiivisten 
tutkimuspainotteisten klustereiden välistä 

(7) Alueiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan koheesiopolitiikkaa 
tukemalla alueiden välistä kokemusten 
vaihtoa kasvuun ja työpaikkoihin tehtäviä 
investointeja lisäävien 
toimenpideohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi. Sillä olisi 
edistettävä erityisesti innovatiivisten 
tutkimuspainotteisten klustereiden välistä 
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yhteistyötä sekä tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välistä vaihtoa 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
osa-alueiden "osaava alue" ja 
"lähentymisalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden tutkimuspotentiaali" pohjalta.

yhteistyötä sekä tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välistä vaihtoa 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
osa-alueiden "osaava alue" ja 
"lähentymisalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden tutkimuspotentiaali" pohjalta.

Or. en

Tarkistus 66
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Alueiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan koheesiopolitiikkaa 
tukemalla alueiden välistä kokemusten 
vaihtoa "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen mukaisten 
toimenpideohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi. Sillä olisi 
edistettävä erityisesti innovatiivisten 
tutkimuspainotteisten klustereiden välistä 
yhteistyötä sekä tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välistä vaihtoa 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
osa-alueiden "osaava alue" ja 
"lähentymisalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden tutkimuspotentiaali" pohjalta.

(7) Alueiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan koheesiopolitiikkaa 
tukemalla alueiden välistä kokemusten 
vaihtoa "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen mukaisten 
toimenpideohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi. Sillä olisi 
edistettävä erityisesti innovatiivisten 
tutkimuspainotteisten klustereiden välistä 
yhteistyötä sekä tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välistä vaihtoa 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
osa-alueiden "osaava alue" ja 
"lähentymisalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden tutkimuspotentiaali" pohjalta. 
Tähän yhteistyöhön pitäisi kuulua 
huippuosaamiskeskusten yhdistäminen 
nouseviin tutkimuslaitoksiin vähemmän 
kehittyneillä alueilla, henkilöstövaihtojen 
twinning-ohjelmat, asiantuntijatuki ja 
-neuvonta sekä yhteisten strategioiden 
kehittäminen osaamiskeskusten 
perustamiseksi asiaankuuluville 
vähemmän kehittyneille alueille.

Or. en
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Tarkistus 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai 
merirajoilla. Aiemmilta ohjelmakausilta 
saadun kokemuksen perusteella 
komissiolle olisi annettava valtuudet laatia 
luettelo yhteistyöohjelmista tukea saavista 
raja-alueista yksinkertaisemmalla tavalla 
yhteistyöohjelmittain eriteltynä. Komission 
olisi luetteloa laatiessaan otettava 
huomioon mukautukset, jotka ovat tarpeen 
ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen 
ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi erityisesti maa-
ja merirajoilla. Näillä mukautuksilla joko 
pienennetään tai laajennetaan voimassa 
olevia ohjelma-alueita tai vähennetään tai 
lisätään rajat ylittävien yhteistyöohjelmien 
määrää, mutta sallitaan päällekkäisyys.

(9) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai 
merirajoilla. Aiemmilta ohjelmakausilta 
saadun kokemuksen perusteella 
komissiolle olisi annettava valtuudet laatia 
luettelo yhteistyöohjelmista tukea saavista 
raja-alueista yksinkertaisemmalla tavalla 
yhteistyöohjelmittain eriteltynä. Komission 
olisi luetteloa laatiessaan otettava 
huomioon mukautukset, jotka ovat tarpeen 
ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen 
ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi erityisesti maa-
ja merirajoilla. Näillä mukautuksilla joko 
pienennetään tai laajennetaan voimassa 
olevia ohjelma-alueita erityisesti siksi, että 
voitaisiin mahdollistaa yhteistyö unionin 
ulkorajat muodostavien merialueiden 
kanssa tai vähennetään tai lisätään rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien määrää, 
mutta sallitaan päällekkäisyys.

Or. es

Tarkistus 68
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai 
merirajoilla. Aiemmilta ohjelmakausilta 
saadun kokemuksen perusteella 
komissiolle olisi annettava valtuudet laatia 
luettelo yhteistyöohjelmista tukea saavista 

(9) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai 
merirajoilla. Aiemmilta ohjelmakausilta 
saadun kokemuksen perusteella 
komissiolle olisi annettava valtuudet laatia 
luettelo yhteistyöohjelmista tukea saavista 
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raja-alueista yksinkertaisemmalla tavalla 
yhteistyöohjelmittain eriteltynä. Komission 
olisi luetteloa laatiessaan otettava 
huomioon mukautukset, jotka ovat tarpeen 
ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen 
ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi erityisesti maa-
ja merirajoilla. Näillä mukautuksilla joko 
pienennetään tai laajennetaan voimassa 
olevia ohjelma-alueita tai vähennetään tai 
lisätään rajat ylittävien yhteistyöohjelmien 
määrää, mutta sallitaan päällekkäisyys.

raja-alueista yksinkertaisemmalla tavalla 
yhteistyöohjelmittain eriteltynä ja siten, 
että siihen voisi sisältyä mahdollisimman 
suuri määrä alueita. Komission olisi 
luetteloa laatiessaan otettava huomioon 
mukautukset, jotka ovat tarpeen 
ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen 
ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi erityisesti maa-
ja merirajoilla. Näillä mukautuksilla joko 
pienennetään tai laajennetaan voimassa 
olevia ohjelma-alueita tai vähennetään tai 
lisätään rajat ylittävien yhteistyöohjelmien 
määrää, mutta sallitaan päällekkäisyys.
Etäisyysperustetta ei pitäisi soveltaa 
syrjäisimpien alueiden osalta, jotta 
voidaan mahdollistaa niiden 
osallistuminen rajat ylittäviin 
yhteistyöohjelmiin ja jotta näitä alueita ei 
suljeta alueellisen yhteistyön rajat 
ylittävien ohjelmien ulkopuolelle.

Or. pt

Perustelu

Jotta voidaan taata johdonmukaisuus maa- ja erityisesti merirajojen osalta, seuraavalla 
ohjelmointikaudella tehtävien muutosten joukkoon on kuuluttava syrjäisimpien alueiden 
sisällyttäminen mukaan rajat ylittäviin alueellisiin yhteistyöohjelmiin. Jotkut syrjäisimmät 
alueet eivät voi osallistua näihin ohjelmiin 150 kilometrin etäisyysperusteen vuoksi, minkä 
vuoksi ne on suljettu kaiken rajat ylittävän yhteistyön ulkopuolelle.

Tarkistus 69
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) EU:ssa on alueita, jotka eivät voi 
harjoittaa rajat ylittävää yhteistyötä 
syrjäisen sijaintinsa ja merirajan 
enimmäisetäisyyttä koskevan perusteen 
vuoksi.
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Or. pt

Tarkistus 70
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Näiden alueiden yhdentymistä ja 
avautumista unionin ulkopuolisille 
maantieteellisille alueille ei – eikä voida –
mitata vain näiden alueiden 
maantieteellisesti syrjäisen sijainnin 
perusteella. Nämä alueet useisiin eri 
maailman alueisiin liittävien 
historiallisten, kielellisten ja kulttuuristen 
siteiden runsaus antaa näille alueille 
etuoikeutetun aseman näiden suhteiden 
syventämiseksi, mikä vahvistaa EU:n 
asemaa maailmassa. Tämän vuoksi 
näiden alueiden olisi voitava osallistua 
rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

Or. pt

Tarkistus 71
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet 
olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, 
joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen 
kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi 
valtuutettava määrittelemään valtioiden 
välisen yhteistyön alueet.

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet 
olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, 
joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen 
kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi 
valtuutettava määrittelemään valtioiden 
välisen yhteistyön alueet, jotta voidaan 
varmistaa tämän yhteistyön jatkuvuus 
laajemmilla ja yhdenmukaisimmilla 
alueilla aiempien ohjelmien pohjalta.
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Or. pt

Perustelu

Euroopan komission on otettava huomioon aiemmat ohjelmat ja varmistettava yhteistyön 
jatkuvuus ja yhdenmukaisuus, kun se laatii luettelon tukia saavista alueista.

Tarkistus 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet 
olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, 
joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen 
kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi 
valtuutettava määrittelemään valtioiden 
välisen yhteistyön alueet.

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet 
olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, 
joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen 
kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi 
valtuutettava määrittelemään valtioiden 
välisen yhteistyön alueet. Komission on 
otettava huomioon tarvittavat 
mukautukset, joiden avulla voidaan taata 
rajat ylittävien aluestrategioiden 
johdonmukaisuus.

Or. es

Tarkistus 73
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa 
käynnistää rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä unionin 
ulkopuolisten naapurimaiden kanssa, koska 
se hyödyttää kolmansien maiden 
rajanaapurina sijaitsevien jäsenvaltioiden 
alueita. Tästä syystä EAKR:sta annetaan 
tukea eurooppalaisen naapuruuden 
välineen (ENI) mukaisesti asetuksen (EU) 

(12) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa 
käynnistää rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä unionin 
ulkopuolisten naapurimaiden kanssa, koska 
se hyödyttää kolmansien maiden 
rajanaapurina sijaitsevien jäsenvaltioiden 
alueita. Tästä syystä EAKR:sta annetaan 
tukea eurooppalaisen naapuruuden 
välineen (ENI) mukaisesti asetuksen (EU) 
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N:o […]/2012 nojalla ja liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA) 
mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 
nojalla perustetuille rajat ylittäville ja 
merialueita koskeville ohjelmille.

N:o […]/2012 nojalla ja liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA) 
mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 
nojalla perustetuille rajat ylittäville ja 
merialueita koskeville ohjelmille, ja 
valtioiden väliset yhteistyöohjelmat voivat 
sisältää kolmansien maiden alueita, jotka 
liittyvät näihin unionin ulkopuolisiin 
välineisiin.

Or. pt

Perustelu

EU:n naapurimaita olevia kolmansia maita voidaan pyytää osallistumaan sekä rajat 
ylittävään että valtioiden väliseen yhteistyöhön, minkä vuoksi on tärkeää viitata näiden 
kahden EU:n alueellisen yhteistyön osa-alueen yhdenvertaisuuteen.

Tarkistus 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi 
perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta 
voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, 
kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun 
ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida 
hyväksyä tai ne täytyy lopettaa.

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi 
perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta 
voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, 
kuten ENI:a, EKR:ää ja IPA:aa, myös 
silloin kun ulkopolitiikan 
yhteistyöohjelmia ei voida hyväksyä tai ne 
täytyy lopettaa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kehitysrahaston mainitseminen on välttämätöntä, jotta voidaan ottaa huomioon ja 
käyttöön EKR:n ja EAKR:n välinen yhteistyömekanismi niitä syrjäisimpiä alueita varten, 
joilla ENI:a ja IPA:aa ei sovelleta.

Tarkistus 75
Pervenche Berès
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työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi 
perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta 
voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, 
kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun 
ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida 
hyväksyä tai ne täytyy lopettaa.

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi 
perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta 
voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, 
kuten ENI:a ja IPA II:ta, myös silloin kun 
ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida 
hyväksyä tai ne täytyy lopettaa.

(Tätä tarkistusta sovelletaan koko tekstiin. 
Sen hyväksyminen edellyttää vastaavia 
muutoksia kaikkialle tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 76
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on 
edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle taataan riittävä rahoitus.

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on 
edelleen etusijalla, annetaan 
jäsenvaltioille ja alue- ja 
paikallisviranomaisille joustovaraa osien 
välillä ja syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle taataan riittävä rahoitus.

Or. fr

Tarkistus 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on 
edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle taataan riittävä rahoitus.

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on 
edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden 
ja saarialueiden yhteistyölle taataan 
riittävä rahoitus.

Or. fr

Tarkistus 78
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on 
edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle taataan riittävä rahoitus.

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on 
edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden 
väliselle ja niiden kanssa harjoitettavalle 
yhteistyölle taataan suuri osallistujien 
määrä ja riittävä rahoituksen taso.

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimmille alueille on taattava riittävä rahoituksen taso EU:n alueellisen yhteistyön 
kolmen eri ulottuvuuden – rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö –
osalta, kun otetaan huomioon näiden alueiden asema ja tarjoamat mahdollisuudet 
kolmansien maiden kanssa ja syrjäisimpien alueiden välillä ylläpidettävissä suhteissa.

Tarkistus 79
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten 
vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten 
tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi 
rajoitettava. Alueiden välisessä 
yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin 
näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa 
kuin temaattisten tavoitteiden määrän 
rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää 
parhaiten koheesiopolitiikan 
tehostamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen ja Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
puitteissa.

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten 
vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten 
tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi 
rajoitettava ja olisi valittava vähintään 
yksi asetuksen (EU) N:o [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]1 9 artiklan 8, 
9 ja 10 kohdassa esitetyistä temaattisista 
tavoitteista. Alueiden välisessä 
yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin 
näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa 
kuin temaattisten tavoitteiden määrän 
rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää 
parhaiten koheesiopolitiikan 
tehostamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen ja Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
puitteissa. Kyseessä olevan alueen 
erityistarpeiden täyttämiseksi on 
omaksuttava alueellisiin ja paikallisiin 
puitteisiin perustuva eriytynyt 
lähestymistapa ja korostettava erityisesti 
palvelujen saatavuuden turvaamista ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten 
romaniväestön ja vammaisten ihmisten, 
aktiivisen osallisuuden tukemista ja 
edistettävä sosiaalista innovointia, 
kestävää kasvua ja kunnollisia 
työpaikkoja.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Tarkistus 80
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien 
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä 
hallinnollisten valmiuksien parantaminen. 
Temaattisten tavoitteiden mukaista 
luetteloa ensisijaisista investointikohteista 
olisi kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun tavoitteet, EAKR:n 
olisi Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen avulla 
myötävaikutettava tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämiseen, taitojen 
ajanmukaistamiseen tietoon perustuvan 
talouden edistämiseksi, inhimillisen 
pääoman kehittämiseen koulutuksen 
avulla, koulutuksen, ammattikoulutuksen 
ja työllisyyden välisen siirtymisen 
tukemiseen, vihreämmän, tehokkaamman 
ja kilpailukykyisemmän talouden 
edistämiseen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukemiseen sekä 
hallinnollisten ja institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

Or. en

Tarkistus 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien 
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten 
valmiuksien parantaminen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien 
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten 
valmiuksien parantaminen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön, liikenne- ja 
matkailuinfrastruktuurin kehittämisen, 
parantamisen ja laajentamisen sekä 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytävän yhteistyön 
jatkuminen rajat ylittävän yhteistyön 
puitteissa, sallimalla rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien ulkopuolelle jäävän 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
jatkuminen valtioiden välisen yhteistyön 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien 
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten 
valmiuksien parantaminen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten 
valmiuksien parantaminen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön rajat ylittävän alueiden välisen 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

Or. es

Tarkistus 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien 
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten 
valmiuksien parantaminen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien 
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän 
sukupuolten tasa-arvon, syrjinnän 
torjunnan ja korkean työllisyyden 
tukeminen sekä hallinnollisten valmiuksien 
parantaminen. Temaattisten tavoitteiden 
mukaista luetteloa ensisijaisista 
investointikohteista olisi kuitenkin 
mukautettava Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 
yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

Or. en

Tarkistus 84
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien 
sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden 
erityispiirteisiin. Jotta ohjelma voidaan 
toteuttaa tehokkaasti osallistuvan 
jäsenvaltion alueella, sen mukaisten 
toimenpideohjelmien olisi sisällettävä tietyt 
osa-alueet, kuten tarkastuksista ja 
valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen 
sihteeristön perustamista koskeva 
menettely ja vastuiden kohdentaminen 
rahoitusoikaisuissa. Lisäksi alueiden 
välisten yhteistyöohjelmien horisontaalisen 
luonteen vuoksi tällaisten 
yhteistyöohjelmien sisältö olisi 
mukautettava erityisesti nykyisten Interact-
ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai 
tuensaajien määritelmän osalta.

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien 
sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden 
erityispiirteisiin. Jotta ohjelma voidaan 
toteuttaa tehokkaasti osallistuvan 
jäsenvaltion alueella, sen mukaisten 
toimenpideohjelmien olisi sisällettävä tietyt 
osa-alueet, kuten tarkastuksista ja 
valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen 
sihteeristön perustamista koskeva 
menettely ja vastuiden kohdentaminen 
rahoitusoikaisuissa. Inhimillisten 
resurssien valmiuksien vahvistaminen 
osallistuvien jäsenvaltioiden erilaisista 
kielellisistä ja hallinnollisista 
näkökohdista johtuvien esteiden 
voittamiseksi on erittäin tärkeää. Lisäksi 
alueiden välisten yhteistyöohjelmien 
horisontaalisen luonteen vuoksi tällaisten 
yhteistyöohjelmien sisältö olisi 
mukautettava erityisesti nykyisten Interact-
ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai 
tuensaajien määritelmän osalta.

Or. en

Tarkistus 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Rakennerahastojen on tarjottava 
EU:n koheesiopolitiikan ja Eurooppa 
2020 -strategian edistämiseksi 
yhdennetympi ja kokonaisvaltaisempi 
lähestymistapa, jotta pitkän aikavälin 
yhteistyöhön osallistuvia paikallisia ja 
alueellisia toimijoita voidaan auttaa 
erityisesti, kun niitä tuetaan 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
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yhtymien ("EAYY") toimesta. Tämän 
lähestymistavan vahvistamiseksi on 
otettava käyttöön riittävä maantieteellinen 
joustavuus rajat ylittäviä ja valtioiden 
välisiä ohjelmia varten, jotta voidaan 
mahdollistaa yhteistyön vahvistaminen.

Or. es

Tarkistus 86
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden mukaisesti tarjottava 
yhdennetympi ja osallistavampi 
lähestymistapa paikallisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan 
vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille 
myönnettävä tuki olisi koordinoitava 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa 
mukaan olisi otettava eurooppalaisesta 
alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti 
perustettu eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin 
kuuluu paikallinen kehittäminen.

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden mukaisesti tarjottava 
yhdennetympi ja osallistavampi 
lähestymistapa paikallisten ongelmien 
ratkaisemiseen, joita ovat esimerkiksi 
infrastruktuurin tuen puuttuminen, 
perinteisten tuotantotapojen väheneminen 
ja sijainti kaukana markkinoista. Tämän 
lähestymistavan vahvistamiseksi EAKR:sta 
raja-alueille myönnettävä tuki olisi 
koordinoitava Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnettävän tuen 
kanssa, ja tarvittaessa mukaan olisi otettava 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 
2006 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 
mukaisesti perustettu eurooppalainen 
alueellisen yhteistyön yhtymä, jonka 
tavoitteisiin kuuluu paikallinen 
kehittäminen.

Or. it



AM\903764FI.doc 35/172 PE490.976v01-00

FI

Tarkistus 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun 
kokemuksen perusteella toimien 
valintaperusteita olisi selkeytettävä ja 
tiukennettava, jotta varmistetaan, että 
valituksi tulee ainoastaan aidosti yhteisiä 
toimia. Ainoan tuensaajien käsite olisi 
määriteltävä, ja olisi tehtävä selväksi, että 
ne voivat toteuttaa yhteistyötoimia 
itsenäisesti.

(20) Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun 
kokemuksen perusteella toimien 
valintaperusteita olisi selkeytettävä ja 
tiukennettava, jotta varmistetaan, että 
valituksi tulee ainoastaan aidosti yhteisiä 
toimia. Lisäksi mukautetussa 
lähestymistavassa olisi otettava huomioon 
erityiset yhteistyöpuitteet kolmansien 
maiden kanssa. Ainoan tuensaajien käsite 
olisi määriteltävä, ja olisi tehtävä selväksi, 
että ne voivat toteuttaa yhteistyötoimia 
itsenäisesti.

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden ja unionin ulkopuolisten naapurimaiden yhteistyön puitteissa on 
vaikeaa noudattaa kaikkia 11 artiklan 4 kohdassa mainittuja valintaehtoja. Syrjäisimmillä 
alueilla on edelleen oltava poikkeusluvalla mahdollisuus noudattaa vain kahta neljästä 
ehdosta.

Tarkistus 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ennen kuin jäsenvaltiot luonnostelevat 
yhteistyöohjelmansa, olisi vahvistettava 
yleiset indikaattorit, joilla arvioidaan 
ohjelmien täytäntöönpanoa ja jotka 
mukautetaan yhteistyöohjelmien 
erityispiirteisiin. Näitä indikaattoreita olisi 
täydennettävä ohjelmakohtaisilla 
indikaattoreilla.

(23) Ennen kuin jäsenvaltiot luonnostelevat 
yhteistyöohjelmansa, olisi vahvistettava 
yleiset suuntaa-antavat indikaattorit, joilla 
voidaan arvioida ohjelmien 
täytäntöönpanoa ja jotka mukautetaan 
yhteistyöohjelmien erityispiirteisiin. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.
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Or. es

Tarkistus 89
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska osallistujia on useammasta kuin 
yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset 
kustannukset ovat sen myötä suuremmat, 
teknisen tuen menojen, erityisesti 
valvonnan ja kääntämisen osalta, 
enimmäismäärän olisi oltava suurempi 
kuin "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteessa. Lisäksi 
sellaisille yhteistyöohjelmille, joiden 
saama EAKR-tuki on rajallinen, olisi 
vahvistettava tietty vähimmäismäärä 
tehokkaiden teknisen tuen toimien riittävän 
rahoituksen varmistamiseksi.

(24) Koska osallistujia on useammasta kuin 
yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset 
kustannukset ovat sen myötä suuremmat, 
jäsenvaltioita pitäisi kannustaa 
vähentämään hallinnollisia rasituksia 
yhteisten hankkeiden täytäntöönpanon 
osalta ja teknisen tuen menojen, erityisesti 
valvonnan ja kääntämisen osalta, 
enimmäismäärän olisi oltava suurempi 
kuin "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteessa. Lisäksi 
sellaisille yhteistyöohjelmille, joiden 
saama EAKR-tuki on rajallinen, olisi 
vahvistettava tietty vähimmäismäärä 
tehokkaiden teknisen tuen toimien riittävän 
rahoituksen varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 90
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat 
toimien sijaintia ohjelma-alueen 
ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. 
Lisäksi on tuettava unionin ulkopuolisten 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on 

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat 
toimien sijaintia ohjelma-alueen 
ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. 
Lisäksi on tuettava ja edistettävä 
erityisjärjestelyillä unionin ulkopuolisten 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä 
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tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina sijaitsevien 
jäsenvaltioiden alueiden kehitystä voidaan 
tukea tehokkaasti. Tästä syystä on 
asianmukaista sallia poikkeuksellisesti 
tietyissä olosuhteissa, että EAKR:sta 
rahoitetaan kolmansien maiden alueilla 
toteutettavia toimia, kun niistä on hyötyä 
unionin alueille.

ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina sijaitsevien 
jäsenvaltioiden tai samalla merialueella 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan unionin alueiden 
kanssa sijaitsevien kolmansien maiden 
alueiden kehitystä voidaan tukea 
tehokkaasti. Tästä syystä on asianmukaista 
sallia poikkeuksellisesti tietyissä 
olosuhteissa, että EAKR:sta rahoitetaan 
kolmansien maiden alueilla toteutettavia 
toimia, kun niistä on hyötyä unionin 
alueille.

Or. fr

Perustelu

On vahvistettava välttämätöntä erityistä lähestymistapaa SEUT-sopimukseen kuuluvien 
alueiden yhteistyöpuitteiden osalta.

Tarkistus 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat 
toimien sijaintia ohjelma-alueen 
ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. 
Lisäksi on tuettava unionin ulkopuolisten 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina sijaitsevien 
jäsenvaltioiden alueiden kehitystä voidaan 
tukea tehokkaasti. Tästä syystä on 
asianmukaista sallia poikkeuksellisesti 
tietyissä olosuhteissa, että EAKR:sta 
rahoitetaan kolmansien maiden alueilla 
toteutettavia toimia, kun niistä on hyötyä 
unionin alueille.

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat 
toimien sijaintia ohjelma-alueen 
ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. 
Lisäksi on tuettava ja edistettävä 
erityisjärjestelyillä unionin ulkopuolisten 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina sijaitsevien 
jäsenvaltioiden alueiden kehitystä voidaan 
tukea tehokkaasti. Tästä syystä on 
asianmukaista sallia poikkeuksellisesti 
tietyissä olosuhteissa, että EAKR:sta 
rahoitetaan kolmansien maiden alueilla 
toteutettavia toimia, kun niistä on hyötyä 
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unionin alueille.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa välttämätöntä erityistä lähestymistapaa syrjäisimmillä 
alueilla tehtävän yhteistyön puitteiden osalta.

Tarkistus 92
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä 
EAYY:lle, jolloin tällainen yhtymä
vastaisi sen yhteistyöohjelman osan 
hallinnoinnista, joka toteutetaan kyseisen 
EAYY:n alueella.

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä 
EAYY:lle tai muulle yhden osallistuvan 
maan lainsäädännön mukaisesti 
perustetulle oikeudelliselle elimelle, 
jolloin EAYY tai mainittu muu 
oikeudellinen elin vastaisi sen 
yhteistyöohjelman osan hallinnoinnista, 
joka toteutetaan kyseisen EAYY:n tai rajat 
ylittävän (alueellisen) rakenteen alueella.

Or. pl

Tarkistus 93
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä 
EAYY:lle, jolloin tällainen yhtymä vastaisi 
sen yhteistyöohjelman osan 
hallinnoinnista, joka toteutetaan kyseisen 
EAYY:n alueella.

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
siirtämään yhdessä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa 
hallintoviranomaisen tehtävä EAYY:lle, 
jolloin tällainen yhtymä vastaisi sen 
yhteistyöohjelman osan hallinnoinnista, 
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joka toteutetaan kyseisen EAYY:n alueella.

Or. fr

Tarkistus 94
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä 
EAYY:lle, jolloin tällainen yhtymä vastaisi 
sen yhteistyöohjelman osan 
hallinnoinnista, joka toteutetaan kyseisen 
EAYY:n alueella.

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä 
EAYY:lle, jolloin tällainen yhtymä vastaisi 
sen yhteistyöohjelman osan 
hallinnoinnista, joka toteutetaan kyseisen 
EAYY:n alueella. Niiden tulisi selvittää, 
voidaanko yhteistyöohjelman tavoitteet 
toteuttaa paremmin asettamalla 
hallintoviranomaiseksi eurooppalainen 
alueellisen yhteistyön yhtymä. Mikäli 
yhteistyöohjelman hallintoviranomaiseksi 
ei ole valittu eurooppalaista alueellisen 
yhteistyön yhtymää, jäsenvaltioiden tulisi 
perustaa sellainen yhteistyöohjelman 
puitteissa.

Or. de

Tarkistus 95
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

(29) Hallintoviranomaisen olisi 
perustettava yhteinen sihteeristö, joka 
toimittaa hakijoille tietoja, käsittelee 
hankehakemuksia ja avustaa tuensaajia 
toimien toteuttamisessa.

(29) Hallintoviranomaisen olisi 
perustettava yhteinen sihteeristö, joka 
toimittaa hakijoille tietoja, käsittelee 
hankehakemuksia ja avustaa tuensaajia 
toimien toteuttamisessa. Yhteisen 
sihteeristön pitäisi voida tärkeiden 
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alueellisten erityispiirteiden vuoksi toimia 
hajautetusti osallistuvissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien sivukonttoreiden kautta;

Or. pl

Tarkistus 96
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

(30) Hallintoviranomaisten olisi vastattava 
kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
114 artiklassa luetelluista 
hallintoviranomaisen tehtävistä, myös 
hallinnollisista tarkastuksista yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Jos hallintoviranomaiseksi 
nimetään EAYY, se olisi valtuutettava 
suorittamaan myös mainitut tarkastukset, 
sillä kaikilla osallistuvilla jäsenvaltioilla on 
edustaja sen elimissä. Vaikka tehtävään ei 
nimetä EAYY:tä, osallistuvien 
jäsenvaltioiden olisi valtuutettava 
hallintoviranomainen suorittamaan kaikki 
kyseisen ohjelma-alueen tarkastukset.

(30) Hallintoviranomaisten olisi vastattava 
kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
114 artiklassa luetelluista 
hallintoviranomaisen tehtävistä, myös 
hallinnollisista tarkastuksista yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Jos hallintoviranomaiseksi 
nimetään EAYY, se olisi valtuutettava 
suorittamaan myös mainitut tarkastukset, 
sillä kaikilla osallistuvilla jäsenvaltioilla on 
edustaja sen elimissä. Vaikka tehtävään ei
nimetä EAYY:tä tai muuta yhden 
osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettua oikeudellista 
elintä, osallistuvien jäsenvaltioiden olisi 
valtuutettava hallintoviranomainen 
suorittamaan kaikki kyseisen ohjelma-
alueen tarkastukset.

Or. pl

Tarkistus 97
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen 
olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen 
tehtävien suorittamisesta yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa 
ohjelman tarkastusviranomaista.

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen 
olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen 
tehtävien suorittamisesta yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tilintarkastajaryhmän tai 
erityisjärjestelyjen, SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettujen alueiden ja 
kolmansien maiden yhteistyön osalta, olisi 
voitava avustaa ohjelman 
tarkastusviranomaista.

Or. fr

Perustelu

Tätä säännöstä on tärkeää muokata SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen alueiden 
naapureinaan olevien kolmansien maiden kanssa tekemän yhteistyön puitteissa.

Tarkistus 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen 
olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen 
tehtävien suorittamisesta yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa 
ohjelman tarkastusviranomaista.

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen 
olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen 
tehtävien suorittamisesta yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tilintarkastajaryhmän tai 
erityisjärjestelyjen, syrjäisimpien alueiden 
ja kolmansien maiden välisen yhteistyön 
osalta, olisi voitava avustaa ohjelman 
tarkastusviranomaista.

Or. fr
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Perustelu

Tätä säännöstä on tärkeää muokata SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen alueiden 
naapureinaan olevien kolmansien maiden kanssa tekemän yhteistyön puitteissa.

Tarkistus 99
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) On aiheellista selkeyttää säännöt, joita 
sovelletaan varainhoitoon, suunnitteluun, 
seurantaan, arviointiin ja valvontaan 
valtioiden välisiin ja alueiden välisiin 
yhteistyöohjelmiin osallistuvien 
kolmansien maiden osalta. Nämä säännöt 
olisi vahvistettava asianomaisessa 
yhteistyöohjelmassa ja/tai komission, 
kunkin kolmannen maan ja asianomaisen 
yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
tehtävää hoitavan jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa.

(35) On aiheellista selkeyttää säännöt, joita 
sovelletaan varainhoitoon, suunnitteluun, 
seurantaan, arviointiin ja valvontaan rajat 
ylittäviin, valtioiden välisiin ja alueiden 
välisiin yhteistyöohjelmiin osallistuvien 
kolmansien maiden osalta, erityisesti, jos 
kyse on SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuista alueista. Nämä säännöt olisi 
vahvistettava asianomaisessa 
yhteistyöohjelmassa ja/tai komission, 
kunkin kolmannen maan ja asianomaisen 
yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
tehtävää hoitavan jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaleeseen on asianmukaista sisällyttää rajat ylittävä yhteistyö. Se on 
lisäksi otettava selkeästi huomioon kolmansien maiden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettujen alueiden kanssa.

Tarkistus 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(35) On aiheellista selkeyttää säännöt, joita 
sovelletaan varainhoitoon, suunnitteluun, 
seurantaan, arviointiin ja valvontaan 
valtioiden välisiin ja alueiden välisiin 
yhteistyöohjelmiin osallistuvien 
kolmansien maiden osalta. Nämä säännöt 
olisi vahvistettava asianomaisessa 
yhteistyöohjelmassa ja/tai komission, 
kunkin kolmannen maan ja asianomaisen 
yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
tehtävää hoitavan jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa.

(35) On aiheellista selkeyttää säännöt, joita
sovelletaan varainhoitoon, suunnitteluun, 
seurantaan, arviointiin ja valvontaan rajat 
ylittäviin, valtioiden välisiin ja alueiden 
välisiin yhteistyöohjelmiin osallistuvien 
kolmansien maiden osalta, erityisesti, jos 
kyse on syrjäisimmistä alueista. Nämä 
säännöt olisi vahvistettava asianomaisessa 
yhteistyöohjelmassa ja/tai komission, 
kunkin kolmannen maan ja asianomaisen 
yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
tehtävää hoitavan jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa.

Or. fr

Perustelu

Ei ole syytä jättää johdanto-osan kappaleesta ennalta pois rajat ylittävää yhteistyötä. 
Mainitussa rahoitussopimuksessa on otettava huomioon myös kolmansien maiden ja 
syrjäisimpien alueiden välinen yhteistyö.

Tarkistus 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa 
valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on 
mukana kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on 
parantaa kyseisten alueiden alueellista 
yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa 
unionin alueelliseen koheesioon;

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa 
valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on 
mukana kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on 
parantaa kyseisten alueiden alueellista 
yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa 
unionin alueelliseen koheesioon; siksi on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
saarialueisiin.
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Or. fr

Tarkistus 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa 
valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on 
mukana kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on 
parantaa kyseisten alueiden alueellista 
yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa 
unionin alueelliseen koheesioon;

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa 
valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on 
mukana kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön ja 
rajat ylittävän alueellisen yhteistyön 
silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on 
parantaa kyseisten alueiden alueellista 
yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa 
unionin alueelliseen koheesioon;

Or. es

Tarkistus 103
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa 
valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on 
mukana kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on 
parantaa kyseisten alueiden alueellista 
yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa 
unionin alueelliseen koheesioon;

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa 
valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on 
mukana kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on 
parantaa kyseisten alueiden alueellista 
yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa 
unionin alueelliseen koheesioon; Tässä 
yhteydessä olisi tuettava erityisesti 
valtioiden välisiä alueita, joilla on 
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samankaltaisia infrastruktuuriin, 
demografisiin muutoksiin ja ympäristöön 
liittyviä haasteita, esimerkiksi Alppeja. 
Alppien makroalueen perustaminen 
helpottaisi huomattavasti alueiden välistä 
ja rajat ylittävää yhteistyötä;

Or. de

Perustelu

Demografiset muutokset ja luonto asettavat Alppien alueelle erityisiä haasteita. 
Makroalueiden muodostaminen on järkevä ja hyödyllinen keino, jolla voidaan pyrkiä 
vastaamaan näihin haasteisiin valtioiden välisellä ja rajat ylittävällä yhteistyöllä. Alppien 
makroalueen muodostamisesta olisi suuri etu paikalliselle väestölle.

Tarkistus 104
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
temaattisia tavoitteita koskevien hyvien 
käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen 
sekä niiden siirtämiseen "investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen 
toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
temaattisia ja alueellisia tavoitteita 
koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen ja levittämiseen sekä niiden 
siirtämiseen "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen 
toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

Or. fr

Tarkistus 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
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temaattisia tavoitteita koskevien hyvien 
käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen 
sekä niiden siirtämiseen "investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen 
toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

temaattisia ja alueellisia tavoitteita 
koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen ja levittämiseen sekä niiden 
siirtämiseen "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen 
toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

Or. fr

Tarkistus 106
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
temaattisia tavoitteita koskevien hyvien 
käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen 
sekä niiden siirtämiseen "investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen 
toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
temaattisia ja alueellisia tavoitteita 
koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen ja levittämiseen sekä niiden 
siirtämiseen "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen 
toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

Or. fr

Tarkistus 107
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
temaattisia tavoitteita koskevien hyvien 
käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen 
sekä niiden siirtämiseen "investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen 

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
temaattisia tavoitteita koskevien hyvien 
käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen 
sekä niiden siirtämiseen "investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen 
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toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa;

toimenpideohjelmiin, kumppaneiden 
kesken koko unionissa, ja sellaisten 
selkeiden ja mitattavissa olevien 
tavoitteiden määrittämistä, joiden pitäisi 
edistää Eurooppa 2020 -strategian 
kansallisten tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Komission teksti Tarkistus

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen;

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen ja alueellisten 
erityispiirteiden, muun muassa luontoon 
ja maantieteeseen liittyvien pysyvien 
haittojen, huomioonottamiseen;

Or. fr

Tarkistus 109
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen;

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen ja SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
erityispiirteiden, muun muassa luontoon 
ja maantieteeseen liittyvien pysyvien 
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haittojen, huomioonottamiseen;

Or. fr

Tarkistus 110
Niccolò Rinaldi

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

Komission teksti Tarkistus

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen;

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen ja SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
erityispiirteiden, muun muassa luontoon 
ja maantieteeseen liittyvien pysyvien 
haittojen, huomioonottamiseen;

Or. fr

Tarkistus 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

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

Komission teksti Tarkistus

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen;

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen 
tunnistamiseen, siirtämiseen ja 
levittämiseen ja SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
erityispiirteiden, muun muassa luontoon 
ja maantieteeseen liittyvien pysyvien 
haittojen, huomioonottamiseen;

Or. fr
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Tarkistus 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
alueellisen yhteistyön toimia ja 
EAYY:iden käyttöä koskevien hyvien 
käytäntöjen ja innovatiivisten 
toimintatapojen tunnistamiseen, 
siirtämiseen ja levittämiseen;

c) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
alueellisen yhteistyön toimia ja 
EAYY:iden käyttöä koskevien hyvien 
käytäntöjen ja innovatiivisten 
toimintatapojen tunnistamiseen, 
siirtämiseen ja levittämiseen ja ohjelmien 
täytäntöönpanoon;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella viitataan Interact-ohjelman asemaan, sillä sen tavoitteena on sekä lisätä 
vastavuoroisuutta että siirtää hyviä käytäntöjä ohjelman hallintojärjestöjen välillä.

Tarkistus 113
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) alueellisen koheesion tavoitteisiin ja 
Euroopan alueen tasapainoiseen 
kehitykseen liittyvien kehityssuuntausten 
analysointia tekemällä tutkimuksia ja 
keräämällä tietoa sekä toteuttamalla muita 
toimenpiteitä.

d) alueellisen ja sosiaalisen koheesion 
tavoitteisiin ja Euroopan alueen 
tasapainoiseen kehitykseen liittyvien 
kehityssuuntausten analysointia tekemällä 
tutkimuksia ja keräämällä tietoa sekä 
toteuttamalla muita toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 114
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

d a) infrastruktuuriin ja demografisiin 
muutoksiin liittyvistä ongelmista 
erityisesti kärsivien alueiden kuten 
vuoristoalueiden kehitys.

Or. de

Perustelu

Luonto asettaa vuoristoalueille erityisiä haasteita. Vuoristoalueiden on selviydyttävä 
moninaisista ongelmista, kuten väestön poismuutosta ja taloudellisesti heikommasta 
asemasta. Siksi näiden alueiden erillinen maininta on toivottavaa.

Tarkistus 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 116
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, lukuun 
ottamatta syrjäisimpiä alueita ja 
saarialueita, joihin tätä rajoitusta ei 
sovelleta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
mukautuksia, jotka ovat tarpeen 
ohjelmakaudella 2007–2013 vahvistettujen 
ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
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takaamiseksi. takaamiseksi. Tätä etäisyyttä ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin tai saaristoalueisiin 
niiden merialueen rajojen sisäpuolella, 
jotta yhteisten strategioiden välistä 
yhteistyötä voidaan edistää 
toiminnallisella alueella.

Or. es

Tarkistus 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi. Edellä mainittua 
150 kilometrin enimmäisetäisyyttä ei 
sovelleta niiden merialueella sijaitseviin 
saarialueisiin, jotta yhteiseen strategiaan 
perustuvia yhteistyötoimia voidaan edistää 
niiden toiminta-alueella.

Or. en

Tarkistus 119
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi. Edellä mainittua 
150 kilometrin enimmäisetäisyyttä ei 
sovelleta niiden merialueella sijaitseviin 
saarialueisiin, jotta yhteiseen strategiaan 
perustuvia yhteistyötoimia voidaan edistää 
niiden toiminta-alueella.

Or. en

Perustelu

Kyseinen 150 kilometrin raja ei ole asiaankuuluva alueille, jotka sijaitsevat eristyksissä 
merellä ja joilla on pitkät perinteet yhteistyöstä omalla merialueellaan. Saarialueet pitäisi 
vapauttaa tästä rajoituksesta.

Tarkistus 120
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
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kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi. Tätä etäisyyttä ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Or. pt

Perustelu

Joiltakin syrjäisimmiltä alueilta on viety mahdollisuus osallistua rajat ylittäviin 
yhteistyöohjelmiin 150 kilometrin enimmäisetäisyyttä koskevan perusteen seurauksena, mikä 
on ollut haitallista näiden alueiden yhteiselle asemalle. Kaikki syrjäisimmät alueet on 
sisällytettävä osaksi rajat ylittävää alueellista yhteistyötä, kun otetaan huomioon näiden 
alueiden tarjoamat mahdollisuudet EU:n alueellisen yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi 
erityisesti kolmansien maiden tai alueiden kanssa tehtävän yhteistyön ja syrjäisimpien 
alueiden etuoikeutetun sijainnin ansiosta.

Tarkistus 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi. Tätä etäisyyttä ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Or. es

Perustelu

Osan syrjäisimmistä alueista niiden sijainnin vuoksi periaatteessa poissulkeva 150 kilometrin 
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etäisyysperuste on vastoin syrjäisimpien alueiden etua ajavaa EU:n strategiaa, jossa 
määritellään yhdeksi kolmesta tärkeimmästä toimintalinjasta syrjäisimpien alueiden 
yhdentäminen niiden maantieteellisiin lähialueisiin. Lisäksi syrjäisimpien alueiden 
geostrategisen sijainnin hyödyntäminen on yksi sellaisista mahdollisuuksia tarjoavista ja 
suurta lisäarvoa tuottavista tekijöistä, joka voi hyödyttää koko EU:ta.

Tarkistus 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi. 150 kilometrin 
enimmäisetäisyyttä ei sovelleta 
saaristoalueisiin niiden merialueen 
rajojen sisäpuolella, jotta yhteisiin 
strategioihin perustuvia yhteistyötoimia 
voidaan edistää näiden alueiden 
toiminnallisella alueella.

Or. es

Perustelu

150 kilometrin etäisyysrajoitus estäisi joitakin EU:n saaristoalueita tekemästä yhteistyötä 
muiden sellaisten alueiden kanssa, joilla on vastaavia ongelmia, joita voidaan käsitellä rajat 
ylittävän yhteistyön avulla.

Tarkistus 123
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi, lukuun ottamatta 
syrjäisimpiä alueita, joiden osalta ei 
sovelleta tätä maantieteellistä etäisyyttä 
koskevaa perustetta.

Or. pt

Tarkistus 124
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin 
ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien 
ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin 
NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 
150 kilometrin etäisyydellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, 
jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–
2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin 
kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla 
sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla 
maarajoilla (mukaan luettuina alueet, 
jotka kuuluvat vuosien 2007–2003 
ohjelmiin Euroopan 
aluekehitysrahastosta 5. heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
21 artiklan nojalla), jotka eivät kuulu 
unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä 
tuettavien ohjelmien piiriin, sekä kaikki 
unionin NUTS 3 -alueet merirajoilla 
enintään 150 kilometrin etäisyydellä, 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
mukautuksia, jotka ovat tarpeen 
ohjelmakaudella 2007–2013 vahvistettujen 
ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jos nykyisiä 20 prosentin alueita ei otettaisi mukaan tuleviin ohjelmiin, niistä puuttuisi 
olennaisia, strategisia teemoja toteuttavia yhteistyökumppaneita.

Tarkistus 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävä yhteistyö on laajennettava 
NUTS 2 -alueiden tai Euroregio-alueiden 
kaltaisten nykyisten rajat ylittävien 
yhteistyötoimien tasolle, jos se auttaa 
edistämään yhteistyön vahvistamista 
rajoitetulla määrällä alueita.

Or. es

Tarkistus 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Komission teksti Tarkistus

150 kilometrin enimmäisetäisyyttä ei 
sovelleta saaristoalueisiin niiden 
merialueiden rajojen sisällä, jotta 
yhteiseen strategiaan perustuvia 
yhteistyötoimia voidaan edistää näiden 
alueiden toiminnallisella alueella.
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Or. es

Tarkistus 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on 
perusteltava.

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
tai asiaankuuluvan NUTS 2 -alueen
lisäämistä luetteloon; muun muassa 
Euroregion-alueiden ja niiden 
rakennehankkeiden maantieteellisen 
soveltamisalan huomioon ottamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on 
perusteltava.

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
tai asiaankuuluvan NUTS 2 -alueen
lisäämistä luetteloon; muun muassa 
Euroregion-alueiden ja työyhteisöjen ja 
niiden rakennehankkeiden 
maantieteellisen soveltamisalan 
huomioon ottamiseksi.
SEUT-sopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti yhden merialueen saarilla on 
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oikeus näihin ohjelmiin ilman NUTS-
tasoa tai etäisyyttä koskevia rajoituksia,

Or. fr

Tarkistus 129
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on 
perusteltava.

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on 
perusteltava, jotta voidaan ottaa huomioon 
Euroregion-alueet ja työyhteisöt, mikäli 
niiden hankkeet ovat rakenteellisia raja-
alueelle, voitaisiin soveltaa 
poikkeuksellisesti NUTS 2 -tason 
maantieteellistä soveltamisalaa kyseiseen 
raja-alueeseen.

Or. fr

Tarkistus 130
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on 

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 -alueen 
lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on 
perusteltava, jotta voidaan ottaa huomioon 
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perusteltava. Euroregion-alueet ja työyhteisöt, jos 
niiden hankkeet ovat rakenteellisia raja-
alueelle, voitaisiin soveltaa 
poikkeuksellisesti NUTS 2 -tason 
maantieteellistä soveltamisalaa kyseiseen 
raja-alueeseen.

Or. fr

Tarkistus 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan 
soveltamista rajat ylittävissä 
yhteistyöohjelmissa voi olla mukana 
Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, 
Andorran, Monacon ja San Marinon alueita 
sekä syrjäisimpien alueiden naapureina 
sijaitsevien kolmansien maiden alueita.

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan 
soveltamista rajat ylittävissä 
yhteistyöohjelmissa voi olla mukana 
Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, 
Andorran, Monacon ja San Marinon alueita 
sekä syrjäisimpien alueiden naapureina 
sijaitsevien kolmansien maiden alueita.
Edellä mainittujen kolmansien maiden on 
maksettava osuuteensa ohjelmaan tai 
ohjelmiin, joihin ne osallistuvat, ja tämä 
osuus esitetään 7 artiklan 2 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetussa 
rahoitussuunnitelmassa. Syrjäisimpien 
alueiden naapureina olevien kolmansien 
maiden tai alueiden osalta tämä osuus on 
valinnainen, eikä se ole niiden 
osallistumisen ehto.

Or. fr

Perustelu

Jos ohjelmaan oikeutettu alue kuuluu mainittuihin kolmansiin maihin (Norja, Sveitsi, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco ja San Marino) on järkevää, että se maksaa oman osuutensa 
ja että se voidaan tunnistaa heti alusta asti. Syrjäisimpien alueiden taloudellinen tilanne 
puolestaan poikkeaa huomattavasti eurooppalaisista kolmansista maista. Vaikka syrjäisimmät 
alueet eivät voisi vastata naapurinaan olevien kolmansien maiden osuudesta, sen ei pidä 
haitata niiden osallistumista.
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Tarkistus 132
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan 
soveltamista rajat ylittävissä 
yhteistyöohjelmissa voi olla mukana 
Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, 
Andorran, Monacon ja San Marinon alueita 
sekä syrjäisimpien alueiden naapureina 
sijaitsevien kolmansien maiden alueita.

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan 
soveltamista rajat ylittävissä 
yhteistyöohjelmissa voi olla mukana 
Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, 
Andorran, Monacon ja San Marinon alueita 
sekä syrjäisimpien alueiden naapureina 
sijaitsevien kolmansien maiden alueita, 
mukaan lukien maat, joiden kanssa 
syrjäisimmillä alueilla on etuoikeutettuja 
historiallisia ja kulttuurisia suhteita.

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden osalta on tärkeää varmistaa (3 artiklan 4 kohdan nojalla) rajat
ylittävän ja valtioiden välisen yhteistyön mahdollisuus niiden naapurimaihin tai -alueisiin 
kuuluvien kolmansien maiden tai alueiden sekä erityisesti sellaisten maiden kanssa, joihin 
näillä alueilla on historiallisesti ja kulttuurisesti etuoikeutetut suhteet.

Tarkistus 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ottaa huomioon olemassa olevat 
ja tulevat makroalue- ja 
merialuestrategiat ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
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alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Nykyisten ja tulevien makroalueiden, merialueiden ja valtioiden välisten ohjelma-alueiden 
mahdollisten päällekkäisyyden vuoksi valtioiden välisten alueiden määrittelyssä on otettava 
huomioon nykyiset ja valmisteilla olevat makroaluestrategiat alueellisen muutoksen 
johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Tarkistus 134
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Ohjelmasuunnittelun 
tehokkuuden parantamiseksi määritetyillä 
valtioiden välisillä alueilla on otettava 
perustaksi luonnon ja ihmisen 
muovaaman maantiede ja otettava suuret 
merialueet, jokialueet ja vuoristoalueet 
huomioon jakamisessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. fr
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Tarkistus 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Ohjelmasuunnittelun 
tehokkuuden parantamiseksi määritetyillä 
valtioiden välisillä alueilla on otettava 
perustaksi luonnon ja ihmisen 
muovaaman maantiede ja otettava suuret 
merialueet, jokialueet ja vuoristoalueet 
huomioon jakamisessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 136
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen 
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Ohjelmasuunnittelun 
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alueilla. tehokkuuden parantamiseksi määritetyillä 
valtioiden välisillä alueilla on otettava 
perustaksi luonnon ja ihmisen 
muovaaman maantiede ja otettava suuret 
merialueet, jokialueet ja vuoristoalueet 
huomioon jakamisessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Syrjäisimmät alueet voivat sisällyttää 
yhteen ainoaan alueellisen yhteistyön 
ohjelmaan kaikki sellaiset EAKR:sta 
maksettavat määrät, joihin viitataan 
edellisissä kohdissa, mukaan lukien 
4 artiklan 2 kohdan lisämääräraha. 

Or. es

Tarkistus 138
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Syrjäisimmät alueet voivat sisällyttää 
yhteen ainoaan alueellisen yhteistyön 
ohjelmaan kaikki sellaiset EAKR:sta 
maksettavat määrät, joihin viitataan 
edellisissä kohdissa, mukaan lukien 
4 artiklan 2 kohdan lisämääräraha. 
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Or. es

Perustelu

Kaikkien EAKR:n varojen sisällyttäminen yhteen ainoaan alueellisen yhteistyön ohjelmaan 
mahdollistaisi syrjäisimpien alueiden osalta järkevämmän ohjelmoinnin, jossa rajat ylittävän 
yhteistyön väliset erot käyvät epäselviksi, koska yhteistyöalueet menevät limittäin, mikä 
mahdollistaa lisäksi synergioiden hyödyntämisen, varojen tehokkaamman hallinnan ja 
paremman täytäntöönpanon toteuttamisen, koska erilaiset päällekkäiset hallintorakenteet 
eivät ole järkeviä.

Tarkistus 139
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan alueellista yhteistyötä
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
3,48 prosenttia (eli yhteensä 
11 700 000 004 euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka 
vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 83 artiklan 1 kohdassa, ja ne 
jaetaan seuraavasti:

Poistetaan.

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä 
8 569 000 003 euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;
b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 
2 431 000 001 euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle;
c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä 
700 000 000 euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle.

Or. it
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Tarkistus 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
3,48 prosenttia (eli yhteensä 
11 700 000 004 euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
7 prosenttia (eli yhteensä xxx euroa) 
rahastojen talousarviositoumuksiin 
kaudella 2014–2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

Or. de

Tarkistus 141
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
3,48 prosenttia (eli yhteensä 
11 700 000 004 euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
XX prosenttia (eli yhteensä 
XX XXX XXX XXX euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

Or. en
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Tarkistus 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
3,48 prosenttia (eli yhteensä 
11 700 000 004 euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
3,48 prosenttia (eli yhteensä XXX euroa) 
rahastojen talousarviositoumuksiin 
kaudella 2014–2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

Or. es

Tarkistus 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä 
8 569 000 003 euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä 
xxx euroa) rajat ylittävälle yhteistyölle;

Or. de

Tarkistus 144
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä (a) 73.24 prosenttia (eli yhteensä 
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8 569 000 003 euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

X XXX XXX XXX euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

Or. en

Tarkistus 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 
2 431 000 001 euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle;

b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 
xxx euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle;

Or. de

Tarkistus 146
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 
2 431 000 001 euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle;

(b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 
X XXX XXX XXX euroa) valtioiden 
väliselle yhteistyölle;

Or. en

Tarkistus 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä xxx euroa) 
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700 000 000 euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle.

alueiden väliselle yhteistyölle.

Or. de

Tarkistus 148
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä 
700 000 000 euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle.

(c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä 
XXX XXX XXX euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle.

Or. en

Tarkistus 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 150 prosenttia verrattuna 
niiden EAKR:sta kaudella 2007–2013 
saamaan tukeen. Lisäksi alueiden 
väliselle yhteistyölle kohdennetuista 
määrärahoista varataan 50 000 000 euroa 
syrjäisimpien alueiden yhteistyötä varten. 
Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen 
keskittämisen osalta 5 artiklan 
b alakohtaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 150
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luontoon ja maantieteeseen liittyvistä 
pysyvistä haitoista kärsivien alueiden 
(vuoristot, saaret ja alueet, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen) 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 100 prosenttia verrattuna 
niiden EAKR:sta kaudella 2007–2013 
saamaan tukeen. Lisäksi alueiden 
väliseen yhteistyöhön osoitetut varat, 
30 000 000 euroa, varataan yhteistyöhön, 
jossa on mukana luontoon ja 
maantieteeseen liittyvistä haitoista 
kärsiviä alueita (vuoristot, saaret ja 
alueet, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen), jotta ne voivat vaihtaa 
keskenään parhaita käytäntöjä ja panna 
niitä täytäntöön unionin älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevassa strategiassa määritettyjä 
ehtoja erityisesti soveltamalla. 
Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen 
keskittämisen osalta 5 artiklan 
b alakohtaa.

Or. fr

Tarkistus 151
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luontoon ja maantieteeseen liittyvistä 
pysyvistä haitoista kärsivien alueiden 
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(vuoristot, saaret ja alueet, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen) 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 100 prosenttia verrattuna 
niiden EAKR:sta kaudella 2007–2013 
saamaan tukeen. Lisäksi alueiden 
väliseen yhteistyöhön osoitetut varat, 
30 000 000 euroa, varataan yhteistyöhön, 
jossa on mukana luontoon ja 
maantieteeseen liittyvistä haitoista 
kärsiviä alueita (vuoristot, saaret ja 
alueet, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen), jotta ne voivat vaihtaa 
keskenään parhaita käytäntöjä ja panna 
niitä täytäntöön unionin älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevassa strategiassa määritettyjä 
ehtoja erityisesti soveltamalla. 
Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen 
keskittämisen osalta 5 artiklan 
b alakohtaa.

Or. fr

Tarkistus 152
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 150 prosenttia verrattuna niiden 
EAKR:sta kaudella 2007–2013 saamaan 
tukeen. Lisäksi alueiden väliselle 
yhteistyölle kohdennetuista määrärahoista 
varataan 50 000 000 euroa syrjäisimpien 
alueiden yhteistyötä varten. 
Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen 
keskittämisen osalta 5 artiklan b alakohtaa.

2. Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöohjelmien on saatava alueelliselle 
yhteistyölle tukea vähintään 150 prosenttia 
verrattuna niiden EAKR:sta kaudella 
2007–2013 saamaan tukeen. Lisäksi 
alueiden väliselle yhteistyölle 
kohdennetuista määrärahoista varataan 
50 000 000 euroa syrjäisimpien alueiden 
yhteistyötä varten. Lisämäärärahaan 
sovelletaan temaattisen keskittämisen 
osalta 5 artiklan b alakohtaa.

Or. fr
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Tarkistus 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa 
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Yhteistyöohjelmassa laadittavassa
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Or. fr

Perustelu

Alueellinen yhteistyö kärsii toisinaan kansallista rahoitusta koskevista huolista. Jäsenvaltiot 
ja toimijat jakavat varat alueella toteutettaviin hankkeisiin ilman todellista yhteistyötä ja 
eurooppalaista lisäarvoa. Alueellisen yhteistyön ohjelman pitäisi siksi osoittaa varat, jotta 
kyseisen yhteistyön kattaman alueen tarpeisiin voitaisiin vastata yhdennetysti.

Tarkistus 154
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Yhteistyöohjelmassa laadittavassa
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Or. fr
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Tarkistus 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden
väestömäärää.

Yhteistyöohjelmassa laadittavassa
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Or. fr

Tarkistus 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa 
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Yhteistyöohjelmassa laadittavassa 
vuotuisessa erittelyssä kriteerinä käytetään 
3 artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa ja 3 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
alueiden väestömäärää.

Or. fr

Tarkistus 157
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa 
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 

Yhteistyöohjelmassa laadittavassa
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
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1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Or. fr

Tarkistus 158
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa 
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa 
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää. Lisäosoitus tehdään 
pienille saarijäsenvaltioille, joilla ei ole 
pysyviä kiinteitä yhteyksiä Euroopan 
mantereeseen ja joiden väestömäärä on 
alle kaksi miljoonaa asukasta.

Or. en

Perustelu

Ennallaan pidettynä tämän artiklan säännöksellä rajoitettaisiin ankarasti pienille 
saarijäsenvaltioille rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä varten saataville annettua 
rahoitusta niiden rajallisen väestömäärän vuoksi.

Tarkistus 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jokainen Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön kuuluva jäsenvaltio voi 
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siirtää enintään 15 prosenttia rajat 
ylittävän tai valtioiden välisen yhteistyön 
rahoitusosuudesta toiseen.

Or. en

Tarkistus 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat 
ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin 
asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

Or. es

Tarkistus 161
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
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alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat 
ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin 
asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

Or. es

Perustelu

Komission uuden ehdotuksen mukaan ja nykyisestä jaksosta poiketen EAKR:n käyttämättä 
jääneitä varoja voidaan osoittaa ainoastaan sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, jos 
ohjelmien esittelemistä varten määriteltyä määräaikaa ei noudateta. Tämä on vastoin EU:n 
syrjäisimpiä alueita koskevaa strategiaa, jossa säädetään yhdeksi ensisijaisista tavoitteista 
näiden alueiden yhdentäminen niiden maantieteellisiin lähialueisiin.

Tarkistus 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat 
ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin 
asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa,
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

Or. es

Perustelu

Nykyisestä jaksosta poiketen EAKR:n käyttämättä jääneitä varoja voidaan osoittaa 
ainoastaan sellaisille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joissa jäsenvaltio on 
osallisena, jos ENI:n ja IPA:n alaisten ohjelmien esittelemistä varten määriteltyä määräaikaa 
ei noudateta. Tämä on vastoin EU:n syrjäisimpiä alueita koskevaa strategiaa, jossa 
säädetään yhdeksi ensisijaisista erityistavoitteista näiden alueiden yhdentäminen niiden 
maantieteellisiin lähialueisiin.
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Tarkistus 163
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
tarkoitetut temaattiset tavoitteet 
keskitetään seuraavasti:

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
tarkoitetut temaattiset tavoitteet koskevat 
myös eurooppalaista alueellista 
yhteistyötä, johon pätevät seuraavat 
ehdot:

Or. de

Tarkistus 164
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle voidaan valita kaikki 
temaattiset tavoitteet;

Or. de

Tarkistus 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle voidaan valita kaikki
temaattiset tavoitteet;
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Or. es

Tarkistus 166
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 6 
temaattista tavoitetta;

Or. fr

Perustelu

Rajat ylittävän yhteistyön tavoitteena on lieventää raja-alueiden syrjäisestä sijainnista 
johtuvia haittoja ja ratkaista siitä johtuvat ongelmat. On olennaisen tärkeää säilyttää 
mahdollisimman laajoina tukikelpoiset toimet, jotka vastaavat rajat ylittävän yhteistyön 
monia aloja. Joustavuuden ansiosta alueet voivat valita parhaat ratkaisut vastatakseen 
kohtaamiinsa haasteisiin.

Tarkistus 167
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 6 
temaattista tavoitetta;

Or. fr

Perustelu

Temaattista keskittämistä ja investointiprioriteettien määrittämistä pitäisi soveltaa vähemmän 
raja-alueille – joiden pyrkimyksenä on edistää lähellä tapahtuvia vaihtoja useammilla aloilla 
– kuin valtioiden välisille ohjelmille.
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Tarkistus 168
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 6 
temaattista tavoitetta;

Or. fr

Tarkistus 169
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 6
temaattista tavoitetta;

Or. de

Perustelu

Kumppaneiden moninaiset etunäkökohdat ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen juuri 
rajat ylittävässä yhteistyössä on joustettava temaattisten tavoitteiden valinnassa.

Tarkistus 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle a) kullekin rajat ylittävälle 
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yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

yhteistyöohjelmalle valitaan enintään kuusi
temaattista tavoitetta;

Or. es

Tarkistus 171
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään kuusi 
temaattista tavoitetta;

Or. pt

Perustelu

Painopistealueiden valinnan joustavuuden parantaminen auttaa vahvistamaan alueiden 
mahdollisuutta valita paras yhdistelmä haasteisiin soveltuvia painopistealueita.

Tarkistus 172
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 6 
temaattista tavoitetta;

Or. fr

Tarkistus 173
Tamás Deutsch
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kokonaisosuudesta toimintaohjelman 
tasolla osoitetaan enintään 5 temaattiselle 
tavoitteelle, jotka valitaan kullekin rajat 
ylittävälle yhteistyöohjelmalle;

Or. en

Tarkistus 174
László Surján

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta, joissa on 
yhdennettyä aluekehitystä koskeva 
lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 175
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle voidaan valita kaikki 
temaattiset tavoitteet;

Or. de
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Tarkistus 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle voidaan valita kaikki
temaattiset tavoitteet;

Or. es

Perustelu

5 artiklassa säädetty rajat ylittäviä ja valtioiden välisiä yhteistyöohjelmia koskeva 
temaattinen keskittäminen rajoittaisi alueiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia, sillä se voi 
joissain tapauksissa tarkoittaa uuden rajan lisäämistä alueellisten ja fyysisten rajojen päälle.

Tarkistus 177
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 6 
temaattista tavoitetta;

Or. fr

Perustelu

On olennaisen tärkeää säilyttää mahdollisimman laajoina tukikelpoiset toimet, jotka 
vastaavat valtioiden välisen yhteistyön monia aloja. Joustavuuden lisäämisen ansiosta alueet 
voivat valita parhaat ratkaisut vastatakseen kohtaamiinsa haasteisiin.

Tarkistus 178
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään kuusi 
temaattista tavoitetta;

Or. pt

Perustelu

Painopistealueiden valinnan joustavuuden parantaminen auttaa vahvistamaan alueiden 
mahdollisuutta valita paras yhdistelmä haasteisiin soveltuvia painopistealueita.

Tarkistus 179
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

b) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kokonaisosuudesta toimintaohjelman 
tasolla osoitetaan enintään 6 temaattiselle 
tavoitteelle, jotka valitaan kullekin 
valtioiden väliselle yhteistyöohjelmalle;

Or. en

Tarkistus 180
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta, ja tätä rajaa voidaan 
nostaa viiteen, jos ohjelmalle on valittu 
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painopiste, joka liittyy 
makroaluestrategioiden ja meri- ja/tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen;

Or. fr

Tarkistus 181
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta, ja tätä rajaa voidaan 
nostaa viiteen, jos ohjelmalle on valittu 
painopiste, joka liittyy 
makroaluestrategioiden ja meri- ja/tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen;

Or. fr

Tarkistus 182
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta, ja tätä rajaa voidaan 
nostaa viiteen, jos ohjelmalle on valittu 
painopiste, joka liittyy 
makroaluestrategioiden ja meri- ja/tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen;
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Or. fr

Tarkistus 183
László Surján

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 
temaattista tavoitetta, joissa on 
yhdennettyä aluekehitystä koskeva 
lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 184
Ivari Padar

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alueiden välisille ohjelmille voidaan 
valita kaikki temaattiset tavoitteet
2 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla.

c) alueiden välisille ohjelmille voidaan 
valita enintään 2 tavoitetta 2 artiklan 
3 kohdan a alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
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säädetään, EAKR:sta tuetaan 
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

säädetään, EAKR:sta tuetaan investointeja 
laitteisiin, tiloihin ja infrastruktuureihin 
ja henkilöresurssien rajat ylittävää 
jakamista ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Or. fr

Perustelu

Selkeyden vuoksi on korostettava yksiselitteisesti, että EAKR:stä voidaan tukea investointeja 
rajat ylittäviin infrastruktuureihin eikä pelkästään investointeja infrastruktuurien rajat 
ylittävään "jakamiseen".

Tarkistus 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, EAKR:sta tuetaan
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteeseen kuuluvista 
ohjelmista voidaan tukea myös
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Or. en

Perustelu

Tavoiteluettelon vuoksi on tärkeää selventää, että nämä ovat ainoita mahdollisuuksia 
menoihin Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen nojalla ja että niitä sovelletaan vain 
Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteeseen eikä koko EAKR:ään.

Tarkistus 187
James Nicholson, Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, EAKR:sta tuetaan
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteeseen kuuluvista 
ohjelmista voidaan tukea myös
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Or. en

Tarkistus 188
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, EAKR:sta tuetaan 
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, EAKR:sta tuetaan 
henkilöresurssien, tilojen ja
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden
mukaisesti – ja myös kulttuurin ja 
matkailun alalla – sekä seuraavia 
temaattisten tavoitteiden ensisijaisia 
investointikohteita

Or. de

Tarkistus 189
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat 
ylittävä liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden edistämistä koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 190
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
työntekijöiden liikkuvuus 
oikeudenmukaisin ehdoin, liikkuvien 
työnantajien, työntekijöiden ja 
työnhakijoiden tiedotus ja neuvonta, 
työmarkkinoiden rajat ylittävä valvonta ja 
ammattitaitoisen työvoiman kehittäminen 
alueellisten ja paikallisten 
työmarkkinoiden vajeiden 
paikkaamiseksi, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet; yhteiset aloitteet 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, 
mukaan luettuina koulutusjärjestelmiä 
koskevat aloitteet, ja koulutuksen, 
ammattikoulutuksen ja työllisyyden 
välisen siirtymisen tukeminen
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);;
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Or. en

Tarkistus 191
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus ja rajan yli työssäkäyville 
tarjottava neuvonta, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. de

Perustelu

Neuvontaa tarjoavien viranomaisten kuten työvoimatoimistojen puutteellinen neuvonta 
naapurimaiden olosuhteita koskevissa asioissa, jotka eivät kuulu niiden normaaliin 
työnkuvaan, rajoittavat rajat ylittävää liikkuvuutta. Liitteessä olevaa indikaattoreita 
sisältävää luetteloa pitäisi mukauttaa vastaavasti.

Tarkistus 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikenneinfrastruktuuri ja liikkuvuus, 
yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet ja 
yhteinen koulutus (työllisyyden ja 
työvoiman liikkuvuuden edistämistä 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);
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Or. de

Tarkistus 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus, 
matkailun ja kulttuurin kehittämisen 
edistäminen luomalla yhteistä rajat 
ylittävää matkailu- ja kulttuuritarjontaa
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. es

Tarkistus 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, paikallisten ja alueellisten 
markkinoiden erityispiirteiden huomioon 
ottaminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus ja vammaisten ihmisten 
esteettömyys, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en
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Perustelu

EU:n ohjelmissa on pantava toimeen toimia, joilla pyritään vähentämään köyhyyttä ja 
epätasa-arvoa.

Tarkistus 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) investoinnit infrastruktuureihin 
paikallisella tasolla ja yhteisiin laitteisiin 
sekä kansainvälisten hankkeiden 
aineettomiin infrastruktuureihin, joilla 
edistetään älykkäiden verkkojen kaltaisia 
energiaverkkoja energiavarojen 
hyödyntämiseksi paremmin ja ohjelman 
kattaman alueen talouden ja toiminnan 
kehityksen edistämiseksi huomattavasti 
(tutkimuksen, teknisen kehityksen ja 
innovoinnin edistämistä koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 196
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kulttuuriperinnön ja matkailun 
hallinnan edistäminen (vihreämmän, 
resursseiltaan tehokkaamman ja 
kilpailukykyisemmän talouden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en
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Tarkistus 197
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kaikkien saatavilla olevien yhteisten 
rajat ylittävien laadukkaiden 
taloudellisten yleishyödyllisten palvelujen 
käyttöönoton tai paremman saatavuuden 
edistäminen varmistamalla 
palveluntarjoajien yhteistyö (sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä ja köyhyyden 
torjuntaa koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en

Tarkistus 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) merireittien (merten valtateiden ja 
meriliikenteen kabotaasin) edistäminen;

Or. fr

Tarkistus 199
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i b) rajat ylittävän liikkuvuuden 
edistäminen tarjoamalla parempi pääsy 
julkiseen liikenteeseen ja parantamalla 
julkisen liikenteen yhteyksiä ulkorajoilla, 
tutkimalla rajat ylittäviä yhteyksiä, 
laatimalla yhdenmukaistettuja 
aikatauluja ja hintataulukoita ja uusia 
liikenneyhteyksiä (kestävän liikenteen 
edistämistä ja tärkeimpien 
liikenneinfrastruktuurien pullonkaulojen 
poistamista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en

Tarkistus 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) rajat ylittävien aluekulttuurien 
edistäminen;

Or. fr

Tarkistus 201
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli (sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjumista 

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli, sosiaalinen osallisuus, 
kulttuurivaihtojen edistäminen, kulttuurin 
edistäminen sekä vähemmistöjen 
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koskevassa temaattisessa tavoitteessa); oikeuksien puolustaminen ja 
vähemmistöjen osallisuus rajojen yli 
(sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 202
László Surján

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli (sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjumista 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä rajaseuduilla elävien 
yhteisöjen rauhallisen rinnakkaiselon ja 
sosiaalisen osallisuuden edistäminen 
rajojen yli (sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjumista koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. en

Tarkistus 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli (sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjumista 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli; kiireellisiä 
terveyspalveluja koskevan yhteistyön 
edistäminen hyödyntämällä tehokkaasti 
rajat ylittävien alueiden resursseja 
(sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista koskevassa temaattisessa 
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tavoitteessa);

Or. es

Tarkistus 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli (sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjumista 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli (erityisesti heikossa 
asemassa olevien ihmisten ryhmien 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en

Perustelu

EU:n ohjelmissa on toteutettava toimia, joilla pyritään vähentämään köyhyyttä 
maaseutualueilla, heikossa asemassa olevien ihmisten ryhmien köyhyyttä ja kaupunki- ja 
maaseutualueiden eriarvoisuutta.

Tarkistus 205
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen rajojen yli (sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjumista 

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
rajojen yli, ihmisarvoiset työolot sekä 
syrjinnän torjunta yli rajojen ja 
sosiaalisen osallisuuden edistäminen 
rajojen yli (sosiaalista osallisuutta ja 



PE490.976v01-00 96/172 AM\903764FI.doc

FI

koskevassa temaattisessa tavoitteessa); köyhyyden torjumista koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa)

Or. en

Tarkistus 206
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) yhteisten koulutusjärjestelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen (investointia 
osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

iii) yhteisten koulutusjärjestelmien sekä 
kulttuuri- ja matkailualan ohjelmien
kehittäminen ja toteuttaminen (investointia 
osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. de

Perustelu

Kulttuuri ja matkailu ovat juuri raja-alueilla tärkeitä työllistäviä aloja ja siksi tärkeitä 
temaattisia painopistealueita. Liitteessä olevaa indikaattoreita sisältävää luetteloa pitäisi 
mukauttaa vastaavasti.

Tarkistus 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) yhteisten koulutusjärjestelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen (investointia 
osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

iii) yhteisten koulutus- ja 
harjoittelujärjestelmien kehittäminen ja 
toteuttaminen (investointia osaamiseen, 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr
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Tarkistus 208
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) yhteisten koulutusjärjestelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen (investointia 
osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

iii) yhteisten koulutusjärjestelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen sekä yhteiset 
aloitteet osallistavan kouluympäristön 
turvaamiseksi ja koulun keskeyttämisen 
vähentämiseksi (investointia osaamiseen, 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

Or. en

Tarkistus 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen moninaisen 
yhteistyön edistäminen, mukaan luettuna 
tarvittava infrastruktuuri (instituutioiden 
valmiuksien parantamista ja tehokasta 
julkista hallintoa koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en

Tarkistus 210
Niccolò Rinaldi
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön eri 
muotojen edistäminen, tarvittavat 
infrastruktuurit mukaan luettuina
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 211
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön eri 
muotojen edistäminen, tarvittavat 
infrastruktuurit mukaan luettuina
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 212
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen, alue- ja 
paikallisviranomaisten asema, kansalais-
ja yhteiskuntakeskustelun edistäminen, 
tiedon paremman saatavuuden ja 
päätöksentekoon osallistumisen 
takaaminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

Or. en

Tarkistus 213
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen sekä tarvittavan 
infrastruktuurin parantaminen
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. de

Tarkistus 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iv a) investoinnit infrastruktuuriin rajat 
ylittävien alueiden talouden ja toiminnan 
kehittämisen edistämiseksi

Or. en

Tarkistus 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) yritysten, erityisesti pk-yritysten 
välinen yhteistyö kyseisten yritysten 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja 
tukemiseksi taloudellista, kaupallista ja 
teknologista yhteistyötä, liikkuvuutta tai 
vaihtoja, yrityshautomojen luomista ja 
klusteriverkostojen toteuttamista 
koskevilla toimilla (pk-yritysten 
kilpailukyvyn edistämistä koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 216
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) Investoinnit alueellisiin, rajat 
ylittäviin sähköverkkoihin, jotta voidaan 
taata tehokas energiahuolto myös raja-
alueilla.
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Or. de

Tarkistus 217
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) investoinnit, jotka on suunnattu rajat 
ylittävien liikenneyhteyksien luomiseen ja 
kyseisten yhteyksien parantamiseen, raja-
alueiden yhdistämiseen näihin yhteyksiin, 
rajat ylittävien yhteyksien kehittämiseen 
ja rajat ylittävän yhteisen liikenteen 
luomiseen (kestävän kehityksen 
edistämistä ja tärkeimpien 
verkkoinfrastruktuurien esteiden 
poistamista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 218
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin ja 
sosiaalisiin infrastruktuureihin sekä 
pelastuspalvelujen yhteistyöjärjestelmiin, 
millä edistetään resurssien tehokasta 
käyttöä rajat ylittävillä alueilla 
(sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja 
köyhyyden torjuntaa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

Or. fr



PE490.976v01-00 102/172 AM\903764FI.doc

FI

Tarkistus 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) liikenteen ja yhteyksien edistäminen 
ja niiden laadun parantaminen rajat 
ylittävien alueiden välillä; rajat ylittävien 
julkisen liikenteen järjestelmien 
täytäntöönpano (kestävää kehitystä ja 
esteiden poistamista liikenneverkkojen 
avaininfrastruktuurien osalta koskevan 
temaattisen tavoitteen puitteissa);

Or. es

Tarkistus 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) paikallisen ja alueellisen yhteistyön 
ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien edistäminen matkailun 
kehittämiseksi ja molemmin puolin rajaa 
elävien yhteisöjen paikalliskulttuurin ja 
perinteiden edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Matkailu on yksi EU:n talouden merkittävimmistä aloista, ja on tärkeää edistää rajat 
ylittävän yhteistyön kehittämistä edelleen.



AM\903764FI.doc 103/172 PE490.976v01-00

FI

Tarkistus 221
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) ohjelma-alueiden kehittämiseen 
kohdistuvien tukitoimien toteuttaminen ja 
edistäminen matkailualalla;

Or. it

Tarkistus 222
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) rajat ylittävien ja valtioiden välisten 
liikenneyhteyksien luomista, kehittämistä 
ja parantamista varten tarkoitettujen 
investointien edistäminen;

Or. pt

Tarkistus 223
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) innovaatiokuilun pienentäminen 
unionin alueiden välillä yhdistämällä 
kehittyvät osaamiskeskukset vähemmän 
kehittyneillä alueilla unionin johtaviin 
kumppaneihin vahvistamalla 
huippuosaamisen asteikkoa;
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Or. en

Tarkistus 224
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) investoinnit, jotka on suunnattu rajat 
ylittävien liikenneyhteyksien luomiseen ja 
kyseisten yhteyksien parantamiseen, raja-
alueiden yhdistämiseen näihin yhteyksiin, 
rajat ylittävien yhteyksien kehittämiseen 
ja rajat ylittävän yhteisen liikenteen 
luomiseen (kestävän kehityksen 
edistämistä ja tärkeimpien 
verkkoinfrastruktuurien esteiden 
poistamista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta edistävät ja kyseisten 
alueiden yhteiskunnallista ja taloudellista 
vakautta toimet.

Or. en
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Tarkistus 226
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) Investoinnit rajat ylittävien 
liikenneyhteyksien luomiseen sekä 
julkisen lähiliikenteen rajat ylittävien 
yhteyksien kehittämiseen.

Or. de

Tarkistus 227
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) investoinnit matkailun ja 
matkustuskulttuurin kehittämiseen 
merkittävänä työpaikkojen lähteenä raja-
alueilla julkisiin infrastruktuureihin 
tehtyjen investointien avulla ja yhteisen 
rajat ylittävän matkailu- ja 
kulttuuritarjonnan luomiseen 
(työpaikkojen ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iv b) makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen (kaikissa 
temaattisissa tavoitteissa).

Or. fr

Perustelu

Rajat ylittävässä yhteistyössä voidaan kyseessä olevilla alueilla osallistua myös makroalue-
ja merialuestrategioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Tarkistus 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) järjestelmien kehittäminen rajat 
ylittävää tietojen vaihtoa varten (tieto- ja 
viestintäteknologioiden käytön ja laadun 
sekä niiden saatavuuden parantamista 
koskevan temaattisen tavoitteen 
puitteissa).

Or. es

Tarkistus 230
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) tähän sisältyvät myös tarvittavat 
infrastruktuurit.

Or. pt
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Tarkistus 231
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) tuki matkailun ja 
matkustuskulttuurin kehittämiseen 
merkittävänä työpaikkojen lähteenä raja-
alueilla julkisiin infrastruktuureihin 
tehtyjen investointien avulla ja yhteisen 
rajat ylittävän matkailu- ja 
kulttuuritarjonnan luomiseen 
(työpaikkojen ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 232
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv c) Investoinnit pelastuspalveluiden 
yhteistyön mahdollistaviin järjestelmiin.

Or. de

Tarkistus 233
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iv c) investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin ja 
sosiaalisiin infrastruktuureihin sekä 
pelastuspalvelujen yhteistyöjärjestelmiin, 
millä edistetään resurssien tehokasta 
käyttöä rajat ylittävillä alueilla 
(sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja 
köyhyyden torjuntaa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

Or. fr

Tarkistus 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv c) investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin ja 
sosiaalisiin infrastruktuureihin sekä 
pelastuspalvelujen yhteistyöjärjestelmiin 
(sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja 
köyhyyden torjuntaa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 235
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv c) investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin ja 
sosiaalisiin infrastruktuureihin sekä 
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pelastuspalvelujen yhteistyöjärjestelmiin, 
millä edistetään resurssien tehokasta 
käyttöä rajat ylittävillä alueilla 
(sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja 
köyhyyden torjuntaa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

Or. fr

Tarkistus 236
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv d) Investoinnit tieto- ja 
viestintäteknologioita koskevien rajat 
ylittävien tiedonvaihtojärjestelmien 
luomiseen.

Or. de

Tarkistus 237
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv d) investoinnit 
tietojenvaihtojärjestelmien luomiseen 
rajojen yli (tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuuden, laadun ja käytön 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr
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Tarkistus 238
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv d) investoinnit 
tietojenvaihtojärjestelmien luomiseen 
rajojen yli (tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuuden, laadun ja käytön 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. fr

Tarkistus 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 240
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä:
makroalue- ja merialuestrategioiden 

b) valtioiden välisessä yhteistyössä:
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kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

Or. it

Tarkistus 241
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä 
yhteistyössä: makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittäminen ja 
toteuttaminen.

Or. fr

Perustelu

Makroaluestrategioita koskevaa yhteyttä pitäisi korostaa valtioiden välisen osion lisäksi myös 
rajat ylittävässä osiossa. Makroaluestrategioiden laatiminen voisi itse asiassa vähintään 
mahdollistaa yhden valtioiden välisen ohjelman ja usean rajat ylittävän ohjelman 
täydentävyyden.

Tarkistus 242
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 

b) rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä 
yhteistyössä: makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittäminen ja 
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temaattisessa tavoitteessa). toteuttaminen.

Or. fr

Tarkistus 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä 
yhteistyössä: makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittäminen ja 
toteuttaminen.

Or. fr

Tarkistus 244
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä 
yhteistyössä: makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden kehittäminen ja 
toteuttaminen.

Or. fr

Tarkistus 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen (kaikissa 
temaattisissa tavoitteissa).

Or. fr

Tarkistus 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroaluestrategioiden, Euroregio-
alueiden kaltaisten rajat ylittävien 
alueellisten strategioiden, jos rajat 
ylittävät ohjelmat eivät kata niitä, ja 
meristrategioiden kehittäminen ja 
toteuttaminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa).

Or. es

Tarkistus 247
László Surján

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 

b) valtioiden välisessä yhteistyössä:
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kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

i) valtioiden välisten ohjelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen, mukaan 
luettuna: makroalue- ja 
merialuestrategiat (instituutioiden 
valmiuksien parantamista ja tehokasta 
julkista hallintoa koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa).

ii) väestörakenteen, köyhyyden 
vähentämisen tai romaniväestön 
sosiaalisen osallisuuden kaltaisia 
eurooppalaisia huolenaiheita koskevien 
valtioiden välisten haasteiden 
käsittelemistä koskevien ohjelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 248
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen ja valtioiden 
rajat ylittävien alueiden alueellista 
koheesiota edistävät toimet (valtioiden 
rajat ylittävän yhteistyön instituutioiden 
valmiuksien parantamista ja tehokasta 
julkista hallintoa koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa).

Or. pl

Tarkistus 249
Giommaria Uggias
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa sekä 
matkailualalle kohdistuvia tukitoimia
koskevassa temaattisessa tavoitteessa).

Or. it

Tarkistus 250
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. it

Tarkistus 251
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) alueellisten ja paikallisten hallintojen 
valmiuksien kehittäminen 
väestörakenteen muutoksien ja 
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aktiiviväestön muuttoliikkeen 
vaikutuksiin varautumiseen erilaisissa 
sosioekonomisissa puitteissa 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa)

Or. it

Perustelu

Alueellisen julkisen hallinnon väestörakenteen muutokseen liittyvien ongelmien hoitamisen 
merkitys maissa, joiden väestörakenteet ovat muuttuneet, liittyy läheisesti Euroopan alueiden 
kilpailuesteiden ylittämiseen.

Tarkistus 252
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) Kestävän kaupunkiliikenteen 
poliitikkojen edistäminen toteuttamalla 
innovatiivisia, todennettavia ja siirrettäviä 
toimenpiteitä (kestävien 
liikennejärjestelmien edistämistä ja 
tärkeimpien infrastruktuuriverkkojen 
pullonkaulojen poistamista koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa)

Or. it

Perustelu

Yhteistyö mahdollistaa hankittujen kokemusten aktivoimisen myös muilla välineillä korostaen 
niitä verkkoulottuvuudessa. Kaupunkiliikennepolitiikat edustavat alueellisen yhteistyön 
keskeistä tematiikkaa valtioiden välisessä ulottuvuudessaan.

Tarkistus 253
Salvatore Caronna
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) Tieto- ja viestintäteknologian käytön 
leviämisen edistäminen ja parantaminen 
maaseutu-, rannikko- ja syrjäisissä 
kunnissa (tietoteknologian 
saavutettavuuden parantamista ja 
viestintää sekä niiden käyttöä ja laatua 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa)

Or. it

Perustelu

Maaseutualueet ja syrjäytymisriskin alueet voivat löytää merkittävän kimmokkeen tieto- ja 
viestintäteknologian laajemmalla käytöllä, ei ainoastaan paremman infrastruktuurin avulla 
vaan myös kulttuuri- ja organisaatiotekijöillä, joita voidaan kehittää alueellisen yhteistyön 
toiminnoissa.

Tarkistus 254
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yritysten, erityisesti pk-yritysten, ja 
yrityksiä edustavien järjestöjen välinen 
yhteistyö taloudellista, kaupallista tai 
teknologista yhteistyötä koskevien toimien 
edistämiseksi ja tukemiseksi liikkuvuutta 
tai vaihtoja koskevan toiminnan avulla 
asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [EAKR-
asetus] 5 artiklan mukaisesti

Or. fr

Tarkistus 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Perustelu

Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat 
ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta tuetaan asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista 
vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 256
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 257
Richard Seeber
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa ja vastaa yhtä temaattista 
tavoitetta, ja se käsittää yhden tai 
useamman kyseisen temaattisen tavoitteen 
ensisijaisen investointikohteen tämän 
asetuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

1. Yhteistyöohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa ja vastaa yhtä temaattista 
tavoitetta, ja se käsittää yhden tai 
useamman kyseisen temaattisen tavoitteen 
ensisijaisen investointikohteen tämän 
asetuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti. Jotta 
johdonmukaisella ja yhdennetyllä 
lähestymistavalla voitaisiin saavuttaa 
parempi vaikuttavuus ja tehokkuus, 
toimintalinja voi tarvittaessa sisältää 
yhden tai useamman täydentävän 
ensisijaisen investointikohteen eri 
temaattisista tavoitteista.

Or. de

Perustelu

Erilaisten ensisijaisten investointikohteiden yhdistämisellä voidaan välttää rinnakkaisuuksia 
ja päällekkäisyyksiä temaattisissa tavoitteissa ja sitä kautta vahvistaa temaattista 
keskittymistä rajoittamatta kuitenkaan temaattisia yhteistyömahdollisuuksia. Siten voitaisiin 
myös huomattavasti tehokkaammin ottaa huomioon kulloisellekin ohjelmalle olennaiset 
tyypilliset piirteet.

Tarkistus 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yleiset ja ohjelmakohtaiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit ja niille tarpeen mukaan 
lähtöarvo ja määrällinen tavoitearvo 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;

ii) yleiset ja ohjelmakohtaiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit ja niille tarpeen mukaan 
lähtöarvo ja määrällinen tavoitearvo 
15 artiklan mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 259
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) ensisijaisten rakennehankkeiden 
määrittäminen erityisesti makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden puitteissa 
määrittämällä.

Or. fr

Tarkistus 260
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) ensisijaisten rakennehankkeiden 
määrittäminen erityisesti makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden puitteissa 
määrittämällä.

Or. fr

Tarkistus 261
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) ensisijaisten rakennehankkeiden 
määrittäminen erityisesti makroalue- ja 
merialuestrategioiden tai 
vuoristoaluestrategioiden puitteissa 
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määrittämällä.

Or. fr

Tarkistus 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, maaseuturahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä Euroopan investointipankin (EIP) 
välinen koordinointi;

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, maaseuturahaston, Yhteyksien 
Eurooppa -välineen ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston sekä muiden unionin ja 
kansallisten rahoitusvälineiden sekä 
Euroopan investointipankin (EIP) välinen 
koordinointi;

Or. de

Tarkistus 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. en
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Tarkistus 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu-
rannikko- ja vuoristoalueiden sekä 
alueiden, joilla on alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehitykseen ja 
erityisesti asetuksen (EU) N:o /2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 28 ja 
29 artiklan täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. fr

Tarkistus 265
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä (vuoret ja saaret), 
alueelliseen kehitykseen ja erityisesti 
asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 28 ja 
29 artiklan täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. fr

Tarkistus 266
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä (vuoret ja saaret), 
alueelliseen kehitykseen ja erityisesti 
asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 28 ja 
29 artiklan täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. fr

Tarkistus 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunkien 
lähialueiden, kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. es

Tarkistus 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
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rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, kuten 
maantieteeseen, väestöön tai luontoon 
liittyvistä haitoista kärsivien alueiden,
alueelliseen kehitykseen ja erityisesti 
asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 28 ja 
29 artiklan täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. en

Tarkistus 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on 
alueellisia erityispiirteitä, kuten luontoon, 
maantieteeseen tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivien alueiden, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. fr

Tarkistus 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tarvittaessa luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan yhdennettyjä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia toimia, sekä 
näitä toimia koskevat EAKR-tuen alustavat 

iii) tarvittaessa alustava luettelo 
toiminnallisista alueista ja kaupungeista, 
joissa toteutetaan yhdennettyjä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia toimia, sekä 
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vuotuiset määrärahat, mukaan luettuina 
kaupungeille asetuksen (EU) N:o /2012 
[EAKR-asetus] 7 artiklan 2 kohdan nojalla 
siirretyt varat hallinnointia varten;

näitä toimia koskevat EAKR-tuen alustavat 
vuotuiset määrärahat, mukaan luettuina 
kaupungeille asetuksen (EU) N:o /2012 
[EAKR-asetus] 7 artiklan 2 kohdan nojalla 
siirretyt varat hallinnointia varten;

Or. es

Tarkistus 271
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaiset alueet, joilla toteutetaan 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

iv) sellaiset alueet, joilla toteutetaan 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita, erityisesti alueilla on 
alueellisia erityispiirteitä (vuoret ja 
saaret);

Or. fr

Tarkistus 272
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaiset alueet, joilla toteutetaan 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

iv) sellaiset alueet, joilla toteutetaan 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita, erityisesti alueilla on 
alueellisia erityispiirteitä (vuoret ja 
saaret);

Or. fr

Tarkistus 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

v) kyseessä olevien ohjelmien osalta
suunniteltujen toimien vaikutus makroalue-
ja merialuestrategioihin;

Or. fr

Tarkistus 275
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

v) suunniteltujen toimien vaikutus 
makroalue- ja merialuestrategioihin tai 
vuoristoaluestrategioihin;

Or. fr

Tarkistus 276
Fiorello Provera
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

v) suunniteltujen toimien vaikutus 
makroalue- ja merialuestrategioihin tai 
vuoristoaluestrategioihin;

Or. fr

Tarkistus 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

v) suunniteltujen toimien vaikutus 
makroalue- ja merialuestrategioihin tai 
vuoristoaluestrategioihin;

Or. fr

Tarkistus 278
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

v) suunniteltujen toimien vaikutus 
makroalue- ja merialuestrategioihin tai 
vuoristoaluestrategioihin;

Or. fr

Tarkistus 279
Tomasz Piotr Poręba
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin;

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien 
vaikutus makroalue- ja 
merialuestrategioihin ja valtioiden rajat 
ylittävien alueiden alueellista koheesiota 
edistäviin toimiin;

Or. pl

Tarkistus 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) ja mahdollisesti rajat ylittävää 
infrastruktuuria koskeva strategia;

Or. de

Tarkistus 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v a alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv a) erityisesti makroalue- ja 
merialuestrategioiden puitteissa 
määritetyt ensisijaiset rakennehankkeet.

Or. fr
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Tarkistus 282
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) suunnitelma teknisen tuen käytöstä, 
mukaan luettuina toimet viranomaisten ja 
tuensaajien valmiuksien parantamiseksi, 
sekä asiaan kuuluvat kyseessä olevaa 
toimintalinjaa koskevat 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot;

i) suunnitelma teknisen tuen käytöstä, 
mukaan luettuina toimet viranomaisten, 
tuensaajien, työmarkkinaosapuolien ja 
kansalaisjärjestöjen sekä muiden 
sidosryhmien valmiuksien parantamiseksi, 
sekä asiaan kuuluvat kyseessä olevaa 
toimintalinjaa koskevat 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot;

Or. en

Tarkistus 283
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen 
keventämiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen 

Poistetaan.
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keventämiseksi;

Or. es

Tarkistus 285
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen 
keventämiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 286
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen 
keventämiseksi;

ii) tuensaajien ja hallintoviranomaisten
hallinnollisen taakan arviointi sekä toimet 
ja tavoitteet sen keventämiseksi;

Or. de

Tarkistus 287
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen 

ii) tuensaajien ja hallintoviranomaisten
hallinnollisen taakan arviointi sekä toimet 
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keventämiseksi; ja tavoitteet sen keventämiseksi;

Or. de

Perustelu

Hallinnollisen taakan keventämisestä olisi oltava hyötyä ensisijaisesti tuensaajille, mutta 
myös hallintoviranomaisille.

Tarkistus 288
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen 
keventämiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Hallinnollisen taakan arviointi ohjelmatasolla olisi hallinnollinen lisärasitus, joka haittaisi 
huomattavasti menettelyä.

Tarkistus 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) Yhteyksien Eurooppa -välineen, 
EAKR:n ja Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevan ohjelman ja 
rahoitusten suunniteltu hyödyntäminen;

Or. de
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Tarkistus 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) taulukko, jossa täsmennetään EAKR:n 
tuen ja kansallisen yhteisrahoituksen 
kokonaismäärärahat koko ohjelmakauden, 
yhteistyöohjelman ja kunkin 
toimintalinjan osalta. Mikäli kansallinen 
yhteisrahoitus koostuu julkisesta ja 
yksityisestä yhteisrahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä annetaan tiedoksi 
EIP:n suunniteltu osallistuminen 
rahoitukseen;

ii) taulukko, jossa täsmennetään EAKR:n 
tuen ja kansallisen yhteisrahoituksen 
kokonaismäärärahat koko ohjelmakauden, 
yhteistyöohjelman osalta. Taulukossa 
esitetään toimintalinjojen ohjeellinen 
jakautuminen. Mikäli kansallinen 
yhteisrahoitus koostuu julkisesta ja 
yksityisestä yhteisrahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä annetaan tiedoksi 
ohjelmaan osallistuvien kolmansien 
maiden mahdollinen osuus sekä EIP:n 
suunniteltu osallistuminen rahoitukseen;

Or. fr

Perustelu

Toimintaohjelmaa on voitava mukauttaa helposti makrotaloudellisiin vaihteluihin ilman 
toimintaohjelman täydellistä tarkistusta aina, kun varoja siirretään toimintalinjojen välillä. 
Lisäksi on järkevää pyytää ohjelmaan osallistuvia kolmansia maita ilmoittamaan 
yksiselitteisesti rahoitusosuutensa, jotta käytettävissä olevista varoista saadaan 
kokonaisnäkemys.

Tarkistus 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hyväksynnän antava elin,
hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen;

i) hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen;

Or. es
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Tarkistus 292
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hyväksynnän antava elin, 
hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen;

i) hyväksynnän antava elin, 
hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen; Mikäli 
hallintoviranomaiseksi ei ole valittu 
eurooppalaista alueellisen yhteistyön 
yhtymää, tarkistuksen tulokseen on 
21 artiklan mukaisesti liitettävä lyhyt 
perustelu;

Or. de

Tarkistus 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hyväksynnän antava elin, 
hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen;

i) hyväksynnän antava elin, 
hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen ja tarvittaessa 
todentamisviranomainen;

Or. fr

Perustelu

Todentamisviranomaisen nimeämistä koskevan mahdollisen joustavuuden perusteella 
(22 artikla). Todentamisviranomainen voi tuoda asiantuntemusta ja auttaa hyvässä 
hallinnossa. Viranomaisen poistaminen tehtävästään on vastoin yksinkertaistamisen 
lisäämistä.
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Tarkistus 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kuvaus erityistoimista, joilla toimien 
valinnassa otetaan huomioon 
ympäristönsuojelun vaatimukset, 
resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen 
lieventäminen ja siihen mukautuminen 
sekä riskien ehkäiseminen ja riskinhallinta;

i) tarvittaessa kuvaus erityistoimista, joilla 
toimien valinnassa otetaan huomioon 
ympäristönsuojelun vaatimukset, 
resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen 
lieventäminen ja siihen mukautuminen 
sekä riskien ehkäiseminen ja riskinhallinta;

Or. en

Tarkistus 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kuvaus erityistoimista, joilla edistetään 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ehkäistään 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää 
yhteistyöohjelman valmistelussa, 
suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä 
erityisesti rahoituksen saannissa ottaen 
huomioon tällaisten syrjinnän vaarassa 
olevien kohderyhmien tarpeet ja etenkin 
vaatimukset, joilla varmistetaan 
vammaisten osallistumismahdollisuudet;

ii) tarvittaessa kuvaus erityistoimista, joilla 
edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
ehkäistään sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää 
yhteistyöohjelman valmistelussa, 
suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä 
erityisesti rahoituksen saannissa ottaen 
huomioon tällaisten syrjinnän vaarassa 
olevien kohderyhmien tarpeet ja etenkin 
vaatimukset, joilla varmistetaan 
vammaisten osallistumismahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kuvaus ohjelman myötävaikutuksesta 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä tarvittaessa järjestelyt 
sukupuolinäkökohtien integroimiseksi 
ohjelman ja toimien tasolla.

iii) kuvaus ohjelman myötävaikutuksesta 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä tarvittaessa järjestelyt 
sukupuolinäkökohtien integroimiseksi 
ohjelman ja toimien kaikilla tasoilla, 
mukaan luettuna suunnittelu, 
täytäntöönpano, seuranta ja arviointi.

Or. en

Tarkistus 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kuvaus ohjelman myötävaikutuksesta 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä tarvittaessa järjestelyt 
sukupuolinäkökohtien integroimiseksi 
ohjelman ja toimien tasolla.

iii) tarvittaessa kuvaus ohjelman 
myötävaikutuksesta miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämiseen sekä 
tarvittaessa järjestelyt 
sukupuolinäkökohtien integroimiseksi 
ohjelman ja toimien tasolla.

Or. en

Tarkistus 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) rajat ylittävän infrastruktuurin 
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
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kuvaus;

Or. de

Tarkistus 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen
mukana kansallisten tasa-arvoelinten 
lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä 
toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen 
mukana kansallisten tasa-arvoelinten 
lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä 
toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi tällainen vaatimus on oikeasuhteinen, mikäli 
sovelletaan Euroopan alueellista yhteistyötä ja ohjelmasuunnittelu uhkaa viivästyä.
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Tarkistus 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi ja 
tarvittaessa sitoumuksen kolmansia maita 
tai alueita koskevasta rahoitusosuudesta.

Or. es

Tarkistus 302
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi ja 
tarvittaessa sitoumuksen kolmansia maita 
tai alueita koskevasta rahoitusosuudesta.

Or. es
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Perustelu

Suurin osa syrjäisimpien alueiden naapurimaista saa varoja EKR:sta, eivätkä ne ole 
osallisina EU:n alueellista yhteistyötä koskevissa lisävaroissa. Syrjäisimpien alueiden on 
tehtävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mutta yhteistyömahdollisuudet ovat täysin 
rajoitetut, koska kolmannet maat eivät saa lisävaroja, eikä niiden osalta ole olemassa 
taloudellisia kannustimia. On suhteetonta vaatia näiltä kolmansilta mailta suostumuksen 
vahvistamista, mikä vaikeuttaa entistä enemmän näiden ohjelmien täytäntöönpanoa ja 
hallintaa.

Tarkistus 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tai 
niiden alueiden, yhteistyöohjelmiin 
osallistumista koskevan kutsun 
hyväksyttyään, on vahvistettava 
kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja mahdollisuuksien
mukaan kolmansien maiden ja alueiden 
sitoumuksen tarvittavan yhteisrahoituksen 
järjestämiseen yhteistyöohjelman 
toteuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on laadittava 6. Osallistuvien jäsenvaltioiden ja 



AM\903764FI.doc 139/172 PE490.976v01-00

FI

yhteistyöohjelman luonnos komission 
laatiman mallin mukaisesti.

kolmansien maiden tai niiden alueiden, 
yhteistyöohjelmiin osallistumista 
koskevan kutsun hyväksyttyään, on 
laadittava yhteistyöohjelman luonnos 
komission laatiman mallin mukaisesti.
Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen, 
mikäli yhteistyöohjelmiin osallistuu 
syrjäisimpiä alueita ja kolmansia maita, 
kyseessä oleva jäsenvaltio kuulee 
kolmansia maita ennen ohjelmien 
toimittamista komissiolle. Tässä 
tapauksessa yhteistyöohjelmien sisältöä ja 
kolmansien maiden mahdollisia osuuksia 
koskeva sopimus voidaan esittää 
kolmansien maiden kanssa järjestettävien 
kuulemiskokousten hyväksytyllä 
pöytäkirjalla tai alueellisten 
yhteistyöelinten lausunnolla. 

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden yhteistyöohjelmien (joissa kolmannet maat ovat yleensä AKT-maita) 
monimutkaisuuden ja moninaisuuden vuoksi on lievennettävä velvoitetta, jonka mukaan 
yhteistyöohjelmaa ei voida toimittaa komissiolle ennen kuin kolmansien maiden osallistujilta 
on saatu hyväksyntä ohjelman sisällölle. Tämä velvoite saattaa johtaa tilanteen 
lukkiutumiseen alueellisen yhteistyön tavoitteisiin liittymättömien toistuvien geopoliittisten 
konfliktien vuoksi.

Tarkistus 305
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 93 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun yhteisen 
toimintasuunnitelman panee täytäntöön 
tuensaajana oleva EAYY, 
yhteistyöohjelman yhteisen sihteeristön 
henkilöstöstä ja EAYY:n yleiskokouksesta 
voi tulla asetuksen (EU) N:o /2012 

Kun asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 93 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun yhteisen 
toimintasuunnitelman panee täytäntöön 
tuensaajana oleva EAYY tai muu yhden 
osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin, 
yhteistyöohjelman yhteisen sihteeristön 
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[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
97 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ohjauskomitean jäseniä. EAYY:n 
yleiskokouksen jäsenet eivät voi 
muodostaa kyseisen ohjauskomitean 
enemmistöä.

henkilöstöstä ja EAYY:n yleiskokouksesta 
voi tulla asetuksen (EU) N:o /2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
97 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ohjauskomitean jäseniä. EAYY:n 
yleiskokouksen jäsenet eivät voi 
muodostaa kyseisen ohjauskomitean 
enemmistöä. 

Or. pl

Tarkistus 306
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
9 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa 
voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 artiklassa tarkoitettuja 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita edellyttäen, että 
paikallisessa kehittämisryhmässä on 
edustajia vähintään kahdesta maasta, joista 
toinen on jäsenvaltio.

Rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa 
voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 artiklassa tarkoitettuja 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita edellyttäen, että 
paikallisessa kehittämisryhmässä on 
paikallisia edustajia vähintään kahdesta 
maasta, joista toinen on jäsenvaltio.

Or. it

Tarkistus 307
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöohjelmien osalta asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnon ja täytäntöönpanon toteuttavan 

Yhteistyöohjelmien osalta asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnon ja täytäntöönpanon toteuttavan 
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välittävän elimen on oltava EAYY tai muu 
yhden osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin 
edellyttäen, että sen perustavat vähintään 
kahden osallistuvan maan viranomaiset.

välittävän elimen on oltava EAYY tai muu 
yhden osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin.

Or. pl

Tarkistus 308
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
10 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöohjelmien osalta asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnon ja täytäntöönpanon toteuttavan 
välittävän elimen on oltava EAYY tai muu 
yhden osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin 
edellyttäen, että sen perustavat vähintään 
kahden osallistuvan maan viranomaiset.

Yhteistyöohjelmien osalta asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnon ja täytäntöönpanon toteuttava 
välittävä elin voi olla EAYY tai muu 
yhden osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin 
edellyttäen, että sen perustavat vähintään 
kahden osallistuvan maan viranomaiset.

Or. en

Tarkistus 309
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 41 artiklassa 
tarkoitettu seurantakomitea.

1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 41 artiklassa 
tarkoitettu seurantakomitea tai myös 
kertomuksia laativa ohjauskomitea.
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Or. de

Perustelu

Ohjauskomitean asettamisen mahdollisuutta pitäisi ehdottomasti hyödyntää, sillä vain sillä 
tavalla voidaan taata, että alueellisesti strategisista aiheista ja hankkeista voidaan 
keskustella tehokkaasti.

Tarkistus 310
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön valituissa toimissa on oltava 
tuensaajia vähintään kahdesta 
osallistuvasta maasta, joista vähintään 
yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi 
voidaan toteuttaa vain yhdessä maassa 
edellyttäen, että koko ohjelma-alue hyötyy 
siitä.

Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön valituissa toimissa on oltava 
tuensaajia vähintään kahdesta 
osallistuvasta maasta. Toimi voidaan 
toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, 
että koko ohjelma-alue hyötyy siitä.

Or. fr

Perustelu

Tarvittaessa on tarjottava alue- ja paikallisviranomaisille mahdollisuus tehdä keskenään 
yhteistyötä ilman, että yksikään jäsenvaltio on suoraan mukana.

Tarkistus 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittuja ehtoja ei sovelleta 
kyseisiin toimiin missään 6 artiklan 
1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuissa 
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Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön valituissa toimissa on oltava 
tuensaajia vähintään kahdesta 
osallistuvasta maasta, joista vähintään 
yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi voidaan 
toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, 
että koko ohjelma-alue hyötyy siitä.

Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön valituissa toimissa ja 
4 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
lisämäärärahan osalta on oltava 
tuensaajia vähintään kahdesta 
osallistuvasta maasta, joista vähintään 
yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi voidaan 
toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, 
että koko ohjelma-alue hyötyy siitä.

Or. es

Tarkistus 313
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön valituissa toimissa on oltava 
tuensaajia vähintään kahdesta 
osallistuvasta maasta, joista vähintään 
yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi voidaan 
toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, 
että koko ohjelma-alue hyötyy siitä.

Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön valituissa toimissa ja 
4 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
lisämäärärahan osalta on oltava 
tuensaajia vähintään kahdesta 
osallistuvasta maasta, joista vähintään 
yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi voidaan 
toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, 
että koko ohjelma-alue hyötyy siitä.
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Or. es

Perustelu

Eri yhteistyöalueiden temaattiset aihealueet ja toteutusolosuhteet on yhdenmukaistettava. 
Säädetyn mukaisesti lisämäärärahan osalta sovelletaan valtioiden välisen yhteistyöhön 
liittyvää temaattista keskittämistä. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan rinnastettu toimien 
valintaa koskevia vaatimuksia, mihin ehdotetulla tarkistuksella pyritään.

Tarkistus 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittuja ehtoja ei sovelleta 
kyseisiin toimiin missään 6 artiklan 
1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuissa 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Alueen rauhaan ja sovintoon liittyvien rajat ylittävien ohjelmien merkityksen ja sen 
myönteisen panoksen vuoksi, jonka EU voi antaa tämän osalta, on tärkeää liittää viite tähän 
sekä asetuksen tekstiosaan että johdanto-osaan. Tämän alueen rauhaan ja sovintoon 
liittyvässä rajat ylittävässä ohjelmassa on oltava joustavuutta yhden jäsenvaltion eri 
yhteisöjen välisten hankkeiden tukemiseksi.

Tarkistus 315
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittuja ehtoja ei sovelleta 
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kyseisiin toimiin missään 6 artiklan 
1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuissa 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 316
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisen alueiden välisen 
yhteistyön toimissa tuensaajia on oltava 
vähintään kolmesta maasta, joista 
vähintään kaksi on jäsenvaltioita.

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisen alueiden välisen 
yhteistyön toimissa tuensaajia on oltava 
vähintään kolmesta maasta.

Or. fr

Perustelu

Tarvittaessa on tarjottava alue- ja paikallisviranomaisille mahdollisuus tehdä keskenään 
yhteistyötä ilman, että yksikään jäsenvaltio on suoraan mukana.

Tarkistus 317
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisen alueiden välisen 
yhteistyön toimissa tuensaajia on oltava 
vähintään kolmesta maasta, joista 
vähintään kaksi on jäsenvaltioita.

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisen alueiden ja 
valtioiden välisen yhteistyön toimissa 
tuensaajia on oltava vähintään kolmesta 
maasta, joista vähintään kaksi on 
jäsenvaltioita.
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Or. pt

Tarkistus 318
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, EAYY tai muu yhden 
osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi 
olla jonkin toimen ainoa tuensaaja 
edellyttäen, että sen perustavat rajat 
ylittävässä ja valtioiden välisessä 
yhteistyössä vähintään kahden 
osallistuvan maan viranomaiset tai elimet
ja alueiden välisessä yhteistyössä 
vähintään kolmen osallistuvan maan 
viranomaiset tai elimet.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, EAYY tai muu yhden 
osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi 
olla jonkin toimen ainoa tuensaaja rajat 
ylittävässä, valtioiden välisessä ja alueiden 
välisessä yhteistyössä.

Or. pl

Tarkistus 319
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin.

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
vähintään kolmella seuraavista tavoista 
kussakin toimessa: kehittäminen, 
toteuttaminen ja rahoittaminen sekä 
henkilöstön palkkaaminen niihin.

Or. en
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Tarkistus 320
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin.

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
vähintään kahdella seuraavista tavoista 
kussakin toimessa: kehittäminen, 
toteuttaminen ja rahoittaminen sekä 
henkilöstön palkkaaminen niihin.

Or. en

Tarkistus 321
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin.

4. Tuensaajien on yleisesti ottaen
toimittava yhteistyössä toimien 
kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin. 
Yhteistyövaatimuksesta voidaan joustaa 
vain perustelluissa poikkeustapauksissa, 
jos tuensaajat voivat osoittaa yhteistyön 
hallinnollisen rasituksen olevan 
kohtuuton.

Or. de

Perustelu

Kaikkien neljän perusteen täyttäminen on hankkeiden toteuttamisen yhteydessä kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta usein erittäin vaikeaa. Siksi tästä pitäisi voida perustelluissa 
yksittäistapauksissa joustaa.
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Tarkistus 322
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin.

4. Mikäli yhteistyölle ei ole esteitä,
tuensaajien on mahdollisuuksien mukaan 
toimittava yhteistyössä toimien 
kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin. 

Or. de

Tarkistus 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin.

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin. Ohjelmissa, joihin 
osallistuu syrjäisimpiä alueita ja 
kolmansia maita, on voitava todentaa 
ainakin kaksi näistä ehdoista. 

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden ja kolmansien naapurimaiden yhteistyön puitteissa on vaikeaa 
noudattaa kaikkia mainittuja valintaehtoja. Syrjäisimmillä alueilla on edelleen oltava 
poikkeusluvalla mahdollisuus noudattaa vain kahta neljästä ehdosta.

Tarkistus 324
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin.

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä 
toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä henkilöstön 
palkkaamiseksi niihin. Ohjelmissa, joihin 
osallistuu SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettuja alueita, 
voidaan todentaa ainoastaan kaksi näistä 
neljästä ehdosta

Or. fr

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen alueiden ja niiden naapurina olevien 
kolmansien maiden yhteistyön erityisten puitteiden takia näitä neljää ehtoa on hyvin vaikea 
noudattaa. Siksi näiden alueiden osalta ehdotetaan, että ne jätetään nykyisen ohjelmakauden 
tilanteeseen, jolloin on noudatettava vain kahta näistä neljästä ehdosta.

Tarkistus 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotuinen 
kertomus viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.

1. Hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotuinen 
kertomus viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta vuoden 
2022 loppuun asti. Vuonna 2016 
toimitettavan kertomuksen on katettava 
varainhoitovuodet 2014 ja 2015 sekä 
menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän 
ja 31 päivän joulukuuta 2013 välinen aika.

Or. fr
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Perustelu

Neljän kuukauden määräaika on liian lyhyt verrattuna nykyisen jakson kuuteen kuukauteen 
hallinnollisten ja taloudellisten velvoitteiden vahvistamisen vuoksi.

Tarkistus 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kaikkien mahdollisten tietojen 
esittäminen sukupuolen perusteella 
jaettuna;

Or. en

Tarkistus 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön toimia, joilla 
parannetaan viranomaisten ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää EAKR:a;

b) tarvittaessa edistyminen, joka on 
saavutettu pantaessa täytäntöön toimia, 
joilla parannetaan viranomaisten ja 
tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja 
käyttää EAKR:a;

Or. en

Tarkistus 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) toteutetut toimet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten 
osallistumismahdollisuudet mukaan 
luettuina, sekä toteutetut järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

d) tarvittaessa toteutetut toimet, joilla 
edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
torjutaan syrjintää, vammaisten 
osallistumismahdollisuudet mukaan 
luettuina, sekä toteutetut järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

Or. en

Tarkistus 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toteutetut toimet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten 
osallistumismahdollisuudet mukaan 
luettuina, sekä toteutetut järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

d) tarvittaessa toteutetut toimet, joilla 
edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
torjutaan syrjintää, vammaisten 
osallistumismahdollisuudet mukaan 
luettuina, sekä toteutetut järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

Or. fr

Tarkistus 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toteutetut kestävää kehitystä tukevat 
toimet;

e) tarvittaessa toteutetut kestävää kehitystä 
tukevat toimet;
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Or. en

Tarkistus 331
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä 
yhteisiä indikaattoreita käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjen 
yhteisten indikaattorien malleja käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden 
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Or. fr

Tarkistus 332
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä 
yhteisiä indikaattoreita käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden 
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjen 
yhteisten indikaattorien malleja käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden 
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Or. fr

Tarkistus 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä 
yhteisiä indikaattoreita käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden 
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä 
yhteisiä näyteindikaattoreita käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden 
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Or. es

Tarkistus 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä.
Täytäntöönpanossa erityisiä 
hankaluuksia kohtaavien ohjelmien 
osalta komissio luvata perustellun 
pyynnön nojalla, että tekniseen tukeen 
osoitetut EAKR:n määrärahat rajoitetaan 
8 prosenttiin yhteistyöohjelmille 
osoitetusta kokonaismäärästä. 
Ohjelmissa, joiden määrärahat ovat alle 
50 000 000 euroa, teknisen tuen määrästä 
neuvotellaan jäsenvaltioiden, kyseessä 
olevien kolmansien maiden ja komission 
kanssa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan alueellisessa yhteistyössä pannaan täytäntöön monimutkaisia ja monialaisia 
yhteistyötoimia, jotka yhdistävät eri jäsenvaltioista peräisin olevia kumppaneita. Teknisen 
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tuen tasoa on voitava nostaa, mikäli täytäntöönpanossa on hankaluuksia. Lisäksi sellaisten 
pienten ohjelmien osalta, joiden kiinteät kustannukset poikkeavat vain vähän suurista 
ohjelmista, vähimmäisraja ei ratkaise ongelmaa, etenkään, jos Euroopan alueelliselle 
yhteistyölle myönnetyt varat kasvavat enintään 7 prosenttia.

Tarkistus 335
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä.

Or. en

Tarkistus 336
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 200 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 337
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka kohtaavat erityisiä 
ongelmia täytäntöönpanossa tai jotka 
kattavat erittäin suuren yhteistyöalueen, 
mikä selittää korkeamman teknisen tuen 
tason. Nämä vapautuspyynnöt on 
perusteltava asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Teknisen tuen määrä alueellisten yhteistyöohjelmien puitteissa ei saa olla sama kuin 
alueelliselle ohjelmalle. On välttämätöntä lisätä yhteisön teknistä tukea, koska monista EU:n 
jäsenvaltioista ja muista kuin EU:n jäsenistä osallistuu erilaisia viranomaisia.

Tarkistus 338
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka kohtaavat erityisiä 
ongelmia täytäntöönpanossa ja jotka 
kattavat erittäin suuren yhteistyöalueen, 
mikä selittää korkeamman teknisen tuen 
tason. Nämä vapautuspyynnöt on 
perusteltava asianmukaisesti.
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Or. fr

Tarkistus 339
László Surján

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa, ja on varattava 
mahdollisuus harkita jäsenvaltioiden 
esittämiä yksittäisiä tapauksia.

Or. en

Tarkistus 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa, lukuun ottamatta 
syrjäisimpiä alueita, joilla teknistä tukea 
voidaan myöntää enintään 10 prosenttia.

Or. es

Tarkistus 341
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa. Syrjäisimmillä alueilla 
tämä rajoitus voi olla enintään 10 
prosenttia.

Or. es

Perustelu

Syrjäisimmillä alueilla toteutettavien alueellisen yhteistyön ohjelmien hallinnointi on erittäin 
kallista näiden alueiden maantieteellisen sijainnin ja sen vuoksi, että ohjelmiin sisältyy 
yhteistyötä kolmansien maiden ja naapurialueiden kanssa. Tämän lisäksi ohjelmien 
määrärahat ovat niukat. Tämän vuoksi teknistä tukea koskevaa prosenttiosuutta olisi 
nostettava.

Tarkistus 342
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa, lukuun ottamatta 
ohjelmia, jotka kohtaavat erityisiä 
ongelmia täytäntöönpanossa ja jotka 
kattavat erittäin suuren yhteistyöalueen, 
mikä selittää korkeamman teknisen tuen 
tason. Nämä vapautuspyynnöt on 
perusteltava asianmukaisesti.
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Or. fr

Tarkistus 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
29 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yhteistyöohjelmiin 
liittyvien menojen tukikelpoisuutta 
koskevat täydentävät erityissäännöt.

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
29 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yhteistyöohjelmiin 
liittyvien menojen tukikelpoisuutta 
koskevat täydentävät erityissäännöt.
Komissio vahvistaa sitä varten 
erityissäännökset, jotka koskevat 
valtiontukia koskevien sääntöjen 
soveltamista yhteistyöohjelmissa.

Or. fr

Perustelu

Erilaiset tulkinnat valtionapuun liittyvästä lainsäädännöstä vaikeuttavat yksityisten 
toimijoiden osallistumista yhteistyöohjelmiin. Komission on voitava vahvistaa 
erityissäännökset Euroopan alueelliselle yhteistyölle näiden sääntöjen noudattamisesta.

Tarkistus 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seurantakomitea vahvistaa koko 
yhteistyöohjelmaa koskevat 
tukikelpoisuussäännöt sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–
61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] tai tässä 
asetuksessa taikka niiden perusteella 

2. Seurantakomitea vahvistaa koko 
yhteistyöohjelmaa koskevat 
tukikelpoisuussäännöt sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–
61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus], tässä 
asetuksessa taikka niiden perusteella 
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annettujen tukikelpoisuussääntöjen 
soveltamista.

annettujen tukikelpoisuussääntöjen 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 55–61 
artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 
[EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa 
annettujen tai seurantakomitean antamien 
tukikelpoisuussääntöjen tai niiden 
perusteella annettujen 
tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle 
jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan
kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 55–61 
artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 
[EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa 
annettujen tai seurantakomitean antamien 
tukikelpoisuussääntöjen tai niiden 
perusteella annettujen 
tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle 
jääviin seikkoihin sovelletaan sen
edunsaajana olevan jäsenvaltion 
kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

Or. fr

Perustelu

Viittaus maahan, jossa meno aiheutuu, saa aikaan erittäin monimutkaisen riskin toimien ja 
ohjelmien hallinnassa. Menojen jäljitettävyys sen paikan mukaan, jossa se aiheutuu eikä sen 
aiheuttaneen kumppanin sijainnin mukaan on liian monimutkaista.

Tarkistus 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 55–61 
artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 55–61 
artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 
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[EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa 
annettujen tai seurantakomitean antamien 
tukikelpoisuussääntöjen tai niiden 
perusteella annettujen 
tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle 
jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan 
kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

[EAKR-asetus], tässä asetuksessa 
annettujen tai seurantakomitean antamien 
tukikelpoisuussääntöjen tai niiden 
perusteella annettujen 
tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle 
jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan 
kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

Or. en

Tarkistus 347
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 15 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 10 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 348
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 15 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 20 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Or. pl
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Tarkistus 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten yhteistyöohjelmiin liittyvien 
toimien, joihin sovelletaan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuja poikkeuksia, on sijaittava 
unionin alueeseen kuuluvassa ohjelma-
alueen osassa, jäljempänä ’ohjelma-
alueen unionissa sijaitseva osa’.

1. Sellaisten yhteistyöohjelmiin liittyvien 
toimien, joihin sovelletaan 2 kohdassa
tarkoitettuja poikkeuksia, on sijaittava 
ohjelma-alueen osassa.

Or. fr

Tarkistus 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Hallintoviranomaisen on hyväksyttävä 
rajat ylittävä tai valtioiden välinen hanke, 
jota koordinoi yhteistyöalueen 
ulkopuolinen EAYY, jos toteutettavat 
toimet liittyvät ohjelman toimintoihin.

Or. es

Tarkistus 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomainen voi hyväksyä, että 
koko toimi tai sen osa toteutetaan ohjelma-
alueen unionissa sijaitsevan osan 

2. Hallintoviranomainen voi hyväksyä, että 
koko toimi tai sen osa toteutetaan ohjelma-
alueen osan ulkopuolella edellyttäen, että 
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ulkopuolella edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteistyöohjelman perusteella ohjelma-
alueen unionissa sijaitsevan osan 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään 20 prosenttia 
EAKR:n ohjelmatasolla myöntämästä 
tuesta tai enintään 30 prosenttia 
sellaisissa yhteistyöohjelmissa, joissa 
ohjelman unionissa sijaitseva osa 
muodostuu syrjäisimmistä alueista;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään panemaan Euroopan alueellinen yhteistyö täytäntöön.. Ohjelma-
alueen ulkopuolelle tapahtuneiden menojen seuranta ja valvonta on kallista, monimutkaista ja 
aikaavievää. On hyvin epätodennäköistä, että yhteistyöohjelmaan osallistuvat kumppanit 
päättävät sitoutua merkittäviin summiin ohjelman alueen ulkopuolella, vaikka ne noudattavat 
19 artiklan 19 kohdan 2 a pykälässä esitettyjä ehtoja.

Tarkistus 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edistämistoimintaa ja valmiuksien 
kehittämistä koskevissa toimissa menoja 
voi aiheutua ohjelma-alueen unionissa 

Poistetaan.
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sijaitsevan osan ulkopuolella edellyttäen, 
että 2 kohdan a ja c alakohdassa säädetyt 
ehdot täyttyvät.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään panemaan Euroopan alueellinen yhteistyö täytäntöön.. Ohjelma-
alueen ulkopuolelle tapahtuneiden menojen seuranta ja valvonta on kallista, monimutkaista ja 
aikaavievää. On hyvin epätodennäköistä, että yhteistyöohjelmaan osallistuvat kumppanit 
päättävät sitoutua merkittäviin summiin ohjelman alueen ulkopuolella, vaikka ne noudattavat 
19 artiklan 19 kohdan 2 a pykälässä esitettyjä ehtoja.

Tarkistus 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 
ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat 
samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 
ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen ja 113 artiklan 
2 kohdan soveltamiseksi 
todentamisviranomainen.
Hallintoviranomainen ja kyseinen 
viranomainen sijaitsevat samassa 
jäsenvaltiossa.
Yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat nimetä yksittäisen 
hallintoviranomaisen, joka vastaa myös 
todentamisviranomaisen tehtävistä. 
Nimeämiset eivät vaikuta velvollisuuksien 
jakamiseen tarkastusohjelmaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden välillä 
rahoitusoikaisujen soveltamisen osalta, 
sellaisina kuin niistä on määrätty 
yhteistyöohjelmassa.
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Or. fr

Perustelu

Alueellisen yhteistyön ohjelmien puitteissa, mikäli todentamisviranomaisen suoritus on 
hyödyllinen annetun asiantuntemuksen ja hallinnoiduista ohjelmista saadun lisäarvon 
(menettelyn yksinkertaistaminen, valvonnan sääntöjen yhdenmukaistaminen, 
säännönvastaisuuksien poisto ja kustannusten hallinta) osalta, jäsenvaltioilla on oltava 
valtuudet pitää nämä kaksi tehtävää erillään.

Tarkistus 355
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 
ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat 
samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 
ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen.
Hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen sijaitsevat samassa 
jäsenvaltiossa. Yhteistyöohjelmaan 
osallistuva jäsenvaltio voi nimetä yhden 
hallintoviranomaisen suorittamaan 
todentamisviranomaisen tehtävät. 
Nimeämiset eivät vaikuta 
rahoitusvastuiden jaotteluun osallistuvien 
jäsenvaltioiden rahoitusoikaisujen 
soveltamiseen työohjelmassa säädetyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 356
Manfred Weber



AM\903764FI.doc 165/172 PE490.976v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli hallintoviranomaiseksi ei ole 
valittu eurooppalaista alueellisen 
yhteistyön yhtymää, jäsenvaltiot 
selvittävät yhteistyöohjelman laatimisen 
yhteydessä voitaisiinko ohjelman 
tavoitteet toteuttaa paremmin, jos 
hallintoviranomaiseksi asetettaisiin 
eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymä.

Or. de

Tarkistus 357
Pervenche Berès
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää
eurooppalaista alueellisen yhteistyön 
yhtymää ja antaa sille vastuun 
yhteistyöohjelman tai sen osan 
hallinnoinnista siirtämällä sille 
hallintoviranomaisen tehtävät.

Yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää 
eurooppalaista alueellisen yhteistyön 
yhtymää ja antaa sille vastuun 
yhteistyöohjelman tai sen osan 
hallinnoinnista siirtämällä sille 
hallintoviranomaisen tehtävät.
Kumppanuusperiaatteen noudattaminen 
on varmistettava asetuksen (EU) N:o 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]1

5 artiklan mukaisesti.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en
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Tarkistus 358
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
21 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää 
eurooppalaista alueellisen yhteistyön 
yhtymää ja antaa sille vastuun 
yhteistyöohjelman tai sen osan 
hallinnoinnista siirtämällä sille 
hallintoviranomaisen tehtävät.

Yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää 
eurooppalaista alueellisen yhteistyön 
yhtymää tai muuta yhden osallistuvan 
maan lainsäädännön mukaisesti 
perustettua oikeudellista elintä ja antaa 
sille vastuun yhteistyöohjelman tai sen 
osan hallinnoinnista siirtämällä sille 
hallintoviranomaisen tehtävät.

Or. pl

Tarkistus 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
on suoritettava asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 114 ja 115 artiklassa säädetyt 
hallintoviranomaisen ja 
todentamisviranomaisen tehtävät.

1. Yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
on suoritettava asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 114 artiklassa säädetyt 
hallintoviranomaisen ja tehtävät.

Or. fr

Perustelu

Yhtenäistäminen 20 artiklan kanssa

Tarkistus 360
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hallintoviranomainen ei voi suorittaa 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia koko ohjelma-alueella, kunkin 
jäsenvaltion tai kolmannen maan on 
nimettävä elin tai henkilö, jäljempänä 
’valvoja(t)’, joka vastaa kyseisten 
tarkastusten tekemisestä alueensa 
tuensaajien osalta.

Jos hallintoviranomainen ei voi suorittaa 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia koko ohjelma-alueella, kunkin 
jäsenvaltion tai kolmannen maan on alue-
ja paikallisviranomaisten suostumuksella 
nimettävä elin tai henkilö, jäljempänä 
’valvoja(t)’, joka vastaa kyseisten 
tarkastusten tekemisestä alueensa 
tuensaajien osalta.

Or. fr

Tarkistus 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden valvojien on mahdollisuuksien 
mukaan oltava samat elimet kuin ne, 
jotka vastaavat tällaisten tarkastusten 
tekemisestä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen kuuluvissa 
toimenpideohjelmissa tai kolmansien 
maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat unionin ulkopolitiikan 
välineisiin liittyvien verrattavissa olevien 
tarkastusten tekemisestä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Euroopan alueellisen yhteistyön erityisten kelpoisuussääntöjen vuoksi ei ole välttämättä 
asiaankuuluvaa nimetä samoja valvojia Euroopan alueelliselle yhteistyölle ja ohjelmille, 
joiden tavoitteena ovat investoinnit kasvuun ja työllisyyteen.
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Tarkistus 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Todentamisviranomaisen tehtävät

Yhteistyöohjelman 
todentamisviranomaisen on suoritettava 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 115 artiklassa 
säädetyt hallintoviranomaisen ja tehtävät. 
Kun hallintovirkamies on nimetty, tämä 
ottaa tehtävänsä vastaan kyseisen 
asetuksen 114 ja 115 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Yhtenäistäminen 20 artiklan kanssa

Tarkistus 363
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Hyväksyntä
Hallintoviranomaisen hyväksyy sen 
jäsenvaltion hyväksynnän antava elin, 
jossa hallintoviranomainen sijaitsee.

Or. fr
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Perustelu

Hyväksynnän poistamista ehdotetaan alueellisen yhteistyön tavoitteen osalta, koska se 
halutaan poistaa myös yleisasetuksesta. Kyseinen hyväksyntä itse asiassa hidastaisi ja 
monimutkaistaisi huomattavasti menettelyjä.

Tarkistus 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki sääntöjenvastaisesti maksetut 
määrät peritään takaisin johtavalta tai 
ainoalta tuensaajalta. Tuensaajien on 
maksettava takaisin johtavalle tuensaajalle
kaikki aiheettomasti maksetut määrät.

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki sääntöjenvastaisesti maksetut 
määrät peritään takaisin lopulliselta
tuensaajalta. Lopullisten tuensaajien on 
maksettava takaisin hallintoviranomaiselle
kaikki aiheettomasti maksetut määrät

Or. en

Tarkistus 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos johtava tuensaaja ei onnistu 
saamaan takaisinmaksuja muilta 
tuensaajilta tai jos hallintoviranomainen ei 
onnistu saamaan takaisinmaksuja
johtavalta tuensaajalta tai ainoalta
tuensaajalta, sen jäsenvaltion tai 
kolmannen maan, jonka alueella kyseinen
tuensaaja sijaitsee tai EAYY:n tapauksessa 
jonka alueella tuensaaja on rekisteröity, on 
korvattava hallintoviranomaiselle 
kyseiselle tuensaajalle aiheettomasti 
maksettu määrä. Hallintoviranomainen 
vastaa asianomaisten määrien 

3. Jos hallintoviranomainen ei onnistu 
saamaan takaisinmaksuja lopulliselta 
tuensaajalta, sen jäsenvaltion tai 
kolmannen maan, jonka alueella lopullinen
tuensaaja sijaitsee tai EAYY:n tapauksessa 
jonka alueella tuensaaja on rekisteröity, on 
korvattava hallintoviranomaiselle 
kyseiselle tuensaajalle aiheettomasti 
maksettu määrä. Hallintoviranomainen 
vastaa asianomaisten määrien 
maksamisesta takaisin unionin yleiseen 
talousarvioon yhteistyöohjelmassa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
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maksamisesta takaisin unionin yleiseen 
talousarvioon yhteistyöohjelmassa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
sovitun vastuunjaon mukaisesti.

sovitun vastuunjaon mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
28 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtaiset säännöt kolmansien 
maiden osallistumiseen 3 artiklan 4 kohdan 
toisessa alakohdassa ja 5 kohdassa 
tarkoitettuihin valtioiden välisiin ja 
alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin 
liittyvästä rahoitushallinnosta sekä 
suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista ja 
valvonnasta vahvistetaan asianomaisissa 
yhteistyöohjelmissa ja/tai asianomaisissa 
komission, kunkin kolmannen maan ja 
kyseisen yhteistyöohjelman 
hallintoviranomaisen tehtävistä vastaavan 
jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa tapauksen mukaan.

Yksityiskohtaiset säännöt kolmansien 
maiden osallistumiseen 3 artiklan 4 kohdan 
toisessa alakohdassa ja 5 kohdassa 
tarkoitettuihin rajat ylittäviin, valtioiden 
välisiin ja alueiden välisiin 
yhteistyöohjelmiin liittyvästä 
rahoitushallinnosta sekä suunnittelusta, 
seurannasta, arvioinnista ja valvonnasta 
vahvistetaan asianomaisissa 
yhteistyöohjelmissa ja/tai asianomaisissa 
komission, kunkin kolmannen maan ja 
kyseisen yhteistyöohjelman 
hallintoviranomaisen tehtävistä vastaavan 
jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa tapauksen mukaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole syytä olla ottamatta ennalta huomioon rajat ylittäviä ohjelmia, joihin osallistuu 
syrjäisimpiä alueita ja kolmansia maita.

Tarkistus 367
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä 3 vuoden ajaksi.

Or. en

Tarkistus 368
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 

Komission teksti Tarkistus

Lisätään seuraava sääntö taulukon liitteen 
kohta "Liikenne":

Merireitit Tonnia-kilometri Meriteitse 
kuljetettavien tavaroiden lisääminen

Or. fr

Tarkistus 370
Riikka Manner
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Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen yhteiset indikaattorit 
(15 artiklassa tarkoitetut)

Poistetaan.

Or. en


