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Tarkistus 444
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitettujen toimien on oltava unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitettujen toimien on oltava unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia.
Toisaalta myös unionin voimassa olevaan 
lainsäädäntöön tehtävissä muutoksissa on 
otettava huomioon yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen toimien 
laajuus.

Or. de

Perustelu

Kun kaudelle 2014–2020 tarkistetaan EU:n tukia koskevat säännökset, jotka muodostavat
oikeusperustan suurelle osalle EU:n aluepolitiikan kauden 2014–2020 toimista ja hankkeista, 
on varmistettava, että EU:n tukipolitiikka on EU:n koheesiopolitiikan strategisten linjausten 
mukaista. Unionin ja kansallisen lainsäädännön muutokset eivät saa olla EU:n vuosien 2014–
2020 koheesiopolitiikan tavoitteiden ja hankkeiden vastaisia.

Tarkistus 445
László Surján, Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys

Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
sekä syrjimättömyys

Or. en

Tarkistus 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja 
sukupuolinäkökohtien johdonmukaisen
huomioon ottamisen kaikissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen valmistelua, 
ohjelmointia, täytäntöönpanoa, valvontaa 
ja arviointia koskevissa vaiheissa 
käyttämällä sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan budjetoinnin 
menettelyitä.

Jäsenvaltiot varmistavat lisäksi, että 
naisia ja miehiä osallistuu tasapuolisesti 
toimenpideohjelmien hallinnointiin ja 
täytäntöönpanoon paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla ja että 
ne raportoivat edistymisestä tässä asiassa.

Or. en

Tarkistus 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
edistetään ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toteutetaan
ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 448
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa, 
ohjelmoinnissa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 449
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
todellinen ja toimiva miesten ja naisten 
välinen tasa-arvo ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen taataan ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä 
seurannassa ja arvioinnissa.

Or. es

Perustelu

Sukupuolinäkökohdat on otettava huomioon ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa 
sekä myös seurannassa ja arvioinnissa.

Tarkistus 450
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja
sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan 
huomioon ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen taikka 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana
kiinnittämällä erityistä huomiota 
moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin 
henkilöihin. Vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet ovat yksi niistä 
perusteista, joita on noudatettava 
määriteltäessä rahastoista 
osarahoitettavia toimia, ja ne on otettava 
huomioon eri täytäntöönpanovaiheissa.

Or. en

Tarkistus 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien koko 
elinkaaren aikana.

Or. es

Perustelu

Vammaisten henkilöiden syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä koskevat 
periaatteet on otettava huomioon kaikissa rahaston vaiheissa, mukaan lukien kaikkien 
toimintaohjelmien valvonta ja arviointi, 7 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
täytäntöönpanon takaamiseksi.

Tarkistus 453
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän poistamiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon sekä 
seurannan ja arvioinnin aikana.

Or. es

Perustelu

Kaikenlaisesta syrjinnästä on päästä eroon ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon sekä 
seurannan ja arvioinnin aikana.
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Tarkistus 454
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet, joilla edistetään 
kaikkien yhtäläisiä oikeuksia sekä 
estetään sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä ja 
vältetään eriytymisen toistuminen 
ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon 
aikana.

Or. en

Tarkistus 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi rahastojen 
ohjelmoinnin ja täytäntöönpanon sekä 
seurannan ja arvioinnin aikana.

Or. en

Tarkistus 456
Tamás Deutsch
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.
Vammaisten esteettömät mahdollisuudet 
olisi otettava tarvittaessa huomioon 
ohjelmien valmistelussa, ohjelmoinnissa 
ja täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista yhteisrahoitettavien toimien 
määrittelyssä ja rahastoihin liittyvässä 
ohjelmoinnissa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa on otettava 
huomioon erityisesti vammaisia henkilöitä 
koskeva esteettömyys.

Or. es

Tarkistus 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Erityisesti vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet ovat yksi niistä 
perusteista, joita on noudatettava 
määriteltäessä rahastoista 
osarahoitettavia toimia, ja ne on otettava 
huomioon rahastojen ohjelmoinnin ja 
täytäntöönpanon sekä seurannan ja 
arvioinnin aikana.

Or. en

Tarkistus 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vammaisten oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen mukaiset säännökset on 
otettava huomioon rahastojen 
ohjelmoinnin ja täytäntöönpanon sekä 
seurannan ja arvioinnin aikana.

Or. en

Tarkistus 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja
parantamista perussopimuksen 11 ja 
19 artiklan mukaisesti, sekä saastuttaja 

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa, asettaen sen 
pysyväksi tavoitteeksi, ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön 
säilyttämistä, suojelua, parantamista ja 



AM\903901FI.doc 11/170 PE491.052v01-00

FI

maksaa -periaatteen. kunnioittamista erityisesti 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti, sekä ottaen huomioon 
saastuttaja maksaa -periaatteen.

Or. fr

Tarkistus 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan
mukaisesti, sekä saastuttaja maksaa -
periaatteen.

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 
19 artiklan mukaisesti, sekä saastuttaja 
maksaa -periaatteen ja sen, että Euroopan 
yhteiskunnalle tulevaisuudessa aiheutuvia 
ulkoisia kustannuksia vähimmäistetään.

Or. en

Tarkistus 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 

Jäsenvaltiot, komissio, alueelliset, 
kaupunkien ja paikalliset viranomaiset 
sekä julkiset viranomaiset varmistavat, 
että kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
tarkasti huomioon ympäristön suojelua 
koskevat vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
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katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista,
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 
voimassa olevan ympäristölainsäädännön 
perusteella, että kumppanuussopimusten 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemien 
suojelua, ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
ja siihen sopeutumista,
ekosysteemiperusteista selviytymis- ja 
palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisyä ja hallintaa ja että ne 
sisällytetään ohjelmien tavoitteiksi. 
Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 
ilmastonmuutokseen ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
hyväksymiä menetelmiä. Komissio 
hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
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143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Kestävyys 
on varmistettava myös työllisyyden 
ylläpidon ja työpaikkojen luomisen osalta.

Or. en

Tarkistus 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 
voimassa olevan ympäristölainsäädännön 
perusteella, että kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
ympäristön suojelua koskevat vaatimukset 
ja edistetään resurssitehokkuutta, 
biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemien suojelua, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista, ekosysteemiperusteista
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
hyväksymiä menetelmiä. Komissio 
hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kestävän kehityksen periaate, jolla varmistetaan tasapainoinen taloudellinen ja sosiaalinen 
kehitys ilman luonnonvarojen ja ympäristön liiallista hyödyntämistä on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen perusperiaate ja se on pantava täytäntöön kaikilla 
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politiikanaloilla ja kaikissa ohjelmissa.

Tarkistus 465
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä.
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta.

Or. en

Tarkistus 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8a artikla
Makroalue- ja merialuestrategiat

Yhteisen strategiakehyksen rahastoilla 
edistetään makroalue- ja 
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merialuestrategioita, kun jäsenvaltiot ja 
alueet osallistuvat tällaisiin strategioihin. 
Komission ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
rahastojen koordinointi näiden 
strategioiden kanssa yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien tasolla, jotta 
varmistetaan, että rahastoista osoitetaan 
riittävästi varoja näihin strategioihin.

Or. en

Perustelu

Rahastoja olisi koordinoitava tiiviisti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
varmistetaan, että rahastoista osoitetaan riittävästi varoja näihin strategioihin.

Tarkistus 467
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea seuraaviin temaattisiin 
tavoitteisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian edistämiseksi:

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan tukea temaattisiin 
tavoitteisiin sen tehtävän mukaisesti eli 
Euroopan unionista tehdyn toiminnan 
177 artiklan mukaisen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi ja 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian edistämiseksi:

Or. ro

Tarkistus 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – johdantolause
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Komission teksti Tarkistus

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea seuraaviin temaattisiin 
tavoitteisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian edistämiseksi:

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuetaan taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden aikaansaantia 
koskevan tehtävänsä, josta säädetään 
SEUT:n 177 artiklassa, mukaisesti
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian seuraavia 
teemakohtaisia tavoitteita:

Or. en

Tarkistus 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea seuraaviin temaattisiin 
tavoitteisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian edistämiseksi: 

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea hyväksyttyjen 
makroaluestrategioiden tavoitteisiin ja 
seuraaviin temaattisiin tavoitteisiin 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian edistämiseksi: 

Or. sk

Perustelu

Hyväksyttyjen makroaluestrategioiden tavoitteiden ja temaattisten tavoitteiden 
yhdistämiseksi.

Tarkistus 470
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen sekä 
teknologian siirto;

Or. de

Tarkistus 471
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

(1) tutkimuksen, kehittämisen ja 
innovoinnin vahvistaminen;

Or. pt

Perustelu

Kaikkien kehittämistoimien, kuten esimerkiksi uusien tuotteiden tai uusien teollisten 
prosessien kehittämisen, on oltava tukikelpoisia, eikä rahoitusta pidä rajoittaa pelkkään 
teknologiaan. On olemassa monia yrityksiä, jotka kehittävät sisäisesti tuotteita, mutta eivät 
käytä teknologisia työkaluja, vaan teollisessa mittakaavassa järjestettäviä testejä. Myös 
tällaisten investointien on oltava tukikelpoisia. Tällä tavoin on tarkoitus tukea yrityksiä niiden 
kilpailukyvyn parantamisessa.

Tarkistus 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) unionin kulttuuriperinnön ja luovan 
perinnön säilyttäminen ja edistäminen;

Or. it
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Perustelu

Komission ehdotuksen pitäisi mahdollistaa Euroopan unionin kulttuurin korostaminen laajalti 
takaamalla se, että alueiden kehittäminen toteutetaan kulttuuriperintöä suojelemalla sekä 
kokeilujen tekemistä ja luovuutta edistämällä.

Tarkistus 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun 
parantaminen;

(2) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien, hinnan, käytön ja 
laadun parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 474
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten mukaan lukien 
osuus- ja yhteisötalouden yritysten, 
itsenäisten ammatinharjoittajien, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

Or. en

Tarkistus 475
Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) yritysten, erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten, maatalousalan 
(Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn 
parantaminen;

Or. de

Tarkistus 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen ensisijaisesti 
ja niiden kehityksen jatkumisen 
varmistaminen;

Or. fr

Tarkistus 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, (3) yritysten ja erityisesti pienten ja 
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maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

keskisuurten yritysten, maatalousalan 
(Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn 
parantaminen;

Or. es

Perustelu

Kohtaan on sisällytettävä myös suuret yritykset, jotka luovat työllisyyttä ja kasvua, eikä tukia 
saa poistaa tai vähentää merkittävästi nykyiseen jaksoon verrattuna.

Tarkistus 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla ja kestävän 
liikenteen edistäminen;

Or. en

Perustelu

Liikenteen ala erityisesti kaupunkialueilla, on yksi tärkeimmistä aloista, jolla edistetään 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, ja se pitäisi sen vuoksi sisällyttää temaattiseen 
tavoitteeseen numero 4.

Tarkistus 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

(4) vähähiiliseen ja ympäristöystävälliseen 
talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla 
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aloilla;

Or. fr

Tarkistus 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla:

(4) ilmaston kannalta kestävään ja 
energiaa säästävään talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla mukaan lukien 
kaupunkien kehittäminen:

Or. en

Tarkistus 481
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla:

(4) vähän päästöjä aiheuttavaan talouteen 
siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, (5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, 
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riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan
edistäminen;

riskien ehkäisemiseen sekä 
luonnonkatastrofien ja riskien hallintaan
sijoittaminen;

Or. fr

Tarkistus 483
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

(5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen sekä biologisen 
monimuotoisuuden turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

(5) ekosysteemiperusteisen 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden, ekosysteemien ja 
kulttuuriperinnön säilyttäminen, 
kunnioittaminen ja suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön, kulttuuriperinnön ja 
luovan perinnön säilyttäminen ja 
suojeleminen ja luonnonvarojen 
tehokkuuden parantaminen;

Or. it

Perustelu

Temaattisiin tavoitteisiin pyydetään lisäämään kulttuuriperinnön ja luovan perinnön 
säilyttäminen ja suojeleminen

Tarkistus 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 

(6) ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 



PE491.052v01-00 24/170 AM\903901FI.doc

FI

parantaminen; suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen sekä 
kulttuuristen voimavarojen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön ja kulttuuriperinnön
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Or. es

Tarkistus 489
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön ja kulttuuriperinnön 
suojeleminen ja korostaminen ja 
luonnonvarojen tehokkuuden 
parantaminen;

Or. it

Tarkistus 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(7) kestävän liikenteen edistäminen ja
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

(7) pullonkaulojen poistaminen 
tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

Or. en

Perustelu

Liikenteen ala erityisesti kaupunkialueilla, on yksi tärkeimmistä aloista, jolla edistetään 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen, ja se pitäisi sen vuoksi sisällyttää temaattiseen 
tavoitteeseen numero 4.

Tarkistus 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

(7) kestävän liikenteen ja puhtaan tai 
vähähiilisen joukkoliikenteen 
kehittämisen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

Or. fr

Tarkistus 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

(7) kestävän intermodaalisen liikenteen ja 
liikkuvuuden edistäminen keskittymällä 
parantamaan olemassa olevaa 
infrastruktuuria, poistamaan 
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raideliikenteen puollonkauloja 
tärkeimmissä 
liikenneverkkoinfrastruktuureissa ja 
puuttuvien rajat ylittävien yhteyksien 
luominen;

Or. en

Tarkistus 493
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden edistäminen, pk-yritysten 
tukeminen uusien kestävien ja 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseksi ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen;

Or. en

Tarkistus 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden ja koulutuksen 
edistäminen ja työvoiman alakohtaisen tai 
maantieteellisen liikkuvuuden tukeminen
niillä työssäkäyntialueilla tai 
ammattialoilla, joilla se osoittautuu 
tarpeelliseksi;

Or. fr

Tarkistus 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) laadukkaiden työpaikkojen 
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen;

Or. en

Tarkistus 496
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden ja yritysten perustamisen
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen;

Or. de

Tarkistus 497
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden edistäminen ja 
yrittäjyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen;

Or. pt

Perustelu

Yrittäjyys on yksi uusista keinoista laskea EU:n tasolla vallitsevia korkeita työttömyyslukuja, 
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minkä vuoksi on oltava hyvin tarkkoja siitä, että seuraavissa rakennerahastoissa otetaan 
yrittäjyys huomioon EU:n tulevana strategiana. Sen lisäksi tarkoituksena on edistää 
yliopistojen spin-off-yrityksiä ja uusien erittäin laadukkaiden yritysten perustamista.

Tarkistus 498
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen,
köyhyyden ja syrjinnän torjunta;

Or. en

Tarkistus 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden 
torjunnan edistäminen;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
yhteisötalouteen sijoittaminen, köyhyyden 
poistamisen edistäminen ja suotuisien 
olojen luominen, jotta taataan terveys- ja 
hoitopalvelut kaikille;

Or. fr

Tarkistus 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden ja syrjinnän torjunta;

Or. en

Tarkistus 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen,
köyhyyden ja syrjinnän torjunta;

Or. en

Tarkistus 502
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
sukupuolten tasa-arvon ja esteettömien 
mahdollisuuksien huomioon ottaminen ja 
köyhyyden torjunta;

Or. en

Tarkistus 503
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta



PE491.052v01-00 30/170 AM\903901FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen, ammattitaitoon, 
perus- ja jatkokoulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen;

Or. en

Tarkistus 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon, elinikäiseen oppimiseen ja 
kulttuuriin;

Or. en

Tarkistus 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
aikuiskoulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen;

Or. fr

Tarkistus 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon, ammatilliseen 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;

Or. en

Tarkistus 507
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen. 

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen, 
jotta saavutetaan tasapainoinen 
aluekehitys Euroopan unionin alueellisen 
agendan 2020 suositusten mukaisesti.   

Or. ro

Tarkistus 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien, 
tehokkaan julkishallinnon ja niiden 
järjestelmien edistäminen, joiden avulla 
taataan alueellinen jatkuvuus kaikkein 
syrjäisimmillä alueilla.

Or. fr



PE491.052v01-00 32/170 AM\903901FI.doc

FI

Tarkistus 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan ja osallistavan julkishallinnon 
edistäminen sekä työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, erityisesti asetuksen (EU) 
N:o [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden, 
valmiuksien edistäminen.

Or. en

Tarkistus 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
julkishallinnon ja muiden prosesseihin 
osallistuvien toimijoiden tehokkuuden 
edistäminen.

Or. es

Perustelu

Kaikkien toimijoiden, myös muiden kuin julkisviranomaisten ja hallintoelinten, valmiuksien 
edistäminen taataan ehdotetun asetuksen 5 artiklan täytäntöönpanolla, kuten myös 
kumppaneiden tuloksekas osallistuminen, ja mahdollistetaan siten varojen paras mahdollinen 
käyttö.

Tarkistus 511
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten ja kumppanien 
valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 512
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen; 
strategisten suuntaviivojen laatiminen 
aluekehitystä varten Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä kaikilla hallinnon 
tasoilla unionin EU:n alueellisen 
toimintasuunnitelman kautta.

Or. it

Tarkistus 513
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen ja 
strategisen suunnan näyttäminen 
Eurooppa 2020 -strategian mukaiselle 
aluekehitykselle kaikilla hallinnon 
tasoilla Euroopan unionin alueellisen 
toimintasuunnitelman välityksellä.
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Or. en

Tarkistus 514
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) sosiaalisen talouden edistäminen

Or. en

Tarkistus 515
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Alueiden välisten kehityserojen, 
jotka aiheuttavat köyhyyteen liittyviä, 
yhteiskunnallisia tai etnisten ryhmien 
välisiä jännitteitä, vähentäminen.

Or. en

Tarkistus 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) kaikkien matkailualan muotojen 
edistäminen;

Or. it
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Tarkistus 517
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisen strategiakehyksen
rahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä.
Investointiprioriteetteja olisi pidettävä 
alakohtaisina tavoitteina, joiden 
perusteella määritellään tarkemmin ne 
painopistealueet, joilla kehitys on tarpeen, 
mutta joilla tarjotaan riittävästi 
joustavuutta erilaisten alueiden todellisten 
tarpeiden mukaisten kehitystulosten 
aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 518
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa 
rahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä varmistaen 
samalla, että sukupuolinäkökulma 
sisällytetään kaikkien temaattisten 
prioriteettien mukaisiin toimiin ja 
kaikkiin ohjelmien valmistelua, 
ohjelmointia, täytäntöönpanoa, seurantaa 
ja arviointia koskeviin vaiheisiin. 
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Or. en

Tarkistus 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Yhteisellä strategiakehyksellä 
koordinoidaan ja tasapainotetaan 
investointiprioriteetteja 9 artiklassa 
vahvistetuilla teemakohtaisilla tavoitteilla, 
jotta voidaan edistää unionin sosiaalista, 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä ja jotta saada aikaan 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus.

Or. en

Tarkistus 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen viitteelliseksi luetteloksi 
suositelluista toimenpiteistä, jotta voidaan 
edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Or. en
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Tarkistus 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet;

a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta ilman velvoitteita tuettavia 
keskeisiä toimenpiteitä;

Or. fr

Tarkistus 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset 
toimenpiteet;

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
viitteellinen luettelo yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen suositelluiksi 
toimenpiteiksi;

Or. en

Tarkistus 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 

Poistetaan.
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joihin yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimilla aiotaan tarttua;

Or. es

Tarkistus 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimilla aiotaan tarttua;

(b) kaupunkialueita ja niiden 
lähiseutualueita, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
rahastojen toimilla aiotaan tarttua;

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti korosti 5. heinäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa komission 
viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen, 
että suuret kaupunkikeskukset kohtaavat erityisiä, niiden sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöön liittyvien tehtävien monimutkaisuudesta johtuvia haasteita ja pani tässä 
yhteydessä merkille, että maaseutualueiden ja kaupunkien lähialueiden paikallinen 
potentiaali ei ole kehitysmahdollisuus pelkästään suurten taajamien ja kaupunkien lähistöllä.

Tarkistus 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
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perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimilla aiotaan tarttua;

perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset taloudelliset, 
sosiaaliset, ekologiset ja alueelliset 
ongelmat, joihin yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen toimilla 
aiotaan tarttua;

Or. fr

Tarkistus 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimilla aiotaan tarttua;

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita, historiallisia ja 
kulttuuriperintöalueita, sekä alueita, joihin 
liittyy perussopimuksen 174 ja 
349 artiklassa tarkoitettuja alueellisia 
erityispiirteitä, koskevat keskeiset 
alueelliset ongelmat, joihin yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen toimilla 
aiotaan tarttua;

Or. en

Tarkistus 527
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisen strategiakehyksen 

(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko-, 
vuoristo- ja kalastusalueita sekä alueita, 
joihin liittyy perussopimuksen 174 ja 
349 artiklassa tarkoitettuja alueellisia 
erityispiirteitä, koskevat keskeiset 
alueelliset ongelmat, joihin yhteisen 
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rahastojen toimilla aiotaan tarttua; strategiakehyksen rahastojen toimilla 
aiotaan tarttua;

Or. de

Perustelu

Vuoristoalueiden on pystyttävä vastaamaan luonnonhaitoista aiheutuviin erityisiin 
haasteisiin. Niiden on selviydyttävä monimutkaisista ongelmista, kuten väestökadosta ja 
taloudellista haitoista. Sen vuoksi nämä alueet olisi hyvä mainita erikseen.

Tarkistus 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien 
painopistealueet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue-
ja merialuestrategiat;

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet
ottaen tarvittaessa huomioon 
makroaluestrategiat, 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueita koskevat alueelliset 
integraatiostrategiat ja merialuestrategiat;

Or. fr
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Tarkistus 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Or. en

Tarkistus 531
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue-, 
suurkaupunkialue- ja merialuestrategiat, 
jos jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat 
näihin strategioihin;

Or. de

Perustelu

Olisi myös otettava huomioon suurkaupunkialueiden kasvava merkitys kaupunkien, alueiden 
ja maiden välillä toteutettavassa alueiden kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Tarkistus 532
Giommaria Uggias
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston rajat ylittävien, maiden välisten 
ja alueiden välisten yhteistyötoimien 
painopistealueet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Or. it

Tarkistus 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) mekanismit, joilla varmistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettujen 
maakohtaisten suositusten kanssa ja 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamien 
asiaankuuluvien suositusten kanssa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
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johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa.

johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
kansallisten uudistusohjelmien ja muiden 
asiaankuuluvien strategioiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa.

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
kansallisten uudistusohjelmien kanssa.

Or. es

Tarkistus 536
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston 

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston 
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perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa.

perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa mukaan lukien se, että 
tästä lähtien hanke- ja 
ohjelmajohtajavalmiudet ovat 
hallintoviranomaisten ja välittävien 
elinten työtehtävien ehdoton edellytys.

Or. en

Tarkistus 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Hyväksyminen ja uudelleentarkastelu
Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.
Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia 
muuttuu merkittävästi, komissio 
tarkastelee yhteistä strategiakehystä 
uudelleen ja tarvittaessa hyväksyy 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
delegoidulla säädöksellä 142 artiklan 
mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
ehdotettava kuuden kuukauden kuluessa 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä muutoksia 
kumppanuussopimuksiinsa ja ohjelmiinsa 
varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

Or. fr
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Perustelu

Yhteinen strategiakehys on olennaisen tärkeä tekijä. Se on näin ollen syytä hyväksyä 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti eikä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyminen ja uudelleentarkastelu Hyväksyminen

Or. en

Tarkistus 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Yhteinen strategiakehys vahvistetaan 
tämän asetuksen liitteessä [X].

Or. en

Tarkistus 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Komissio tekee täydentävässä liitteessä 
yhteistä strategiakehystä koskevan 
ehdotuksen kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä.

Or. fr

Tarkistus 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti yhden kuukauden
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä.

Or. en
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Tarkistus 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia 
muuttuu merkittävästi, komissio 
tarkastelee yhteistä strategiakehystä 
uudelleen ja tarvittaessa hyväksyy 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
delegoidulla säädöksellä 142 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 
hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla 
säädöksellä 142 artiklan mukaisesti.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio voi tehdä 
ehdotuksen tarkistaa yhteistä 
strategiakehystä uudelleen tai Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat pyytää 
komissiota tekemään tällaisen 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 
hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla 
säädöksellä 142 artiklan mukaisesti.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee liitettä
uudelleen ja antaa sen parlamentin ja 
neuvoston tarkasteltavaksi 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 
hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla 
säädöksellä 142 artiklan mukaisesti.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi tai jos sen painopistealueita 
on muokattava strategian 
mukauttamiseksi unionin taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen aiheuttamiin 
vakaviin muutoksiin, komissio ehdottaa 
kehyksen tarkistamista.

Or. es

Tarkistus 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa Poistetaan.
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ehdotettava kuuden kuukauden kuluessa 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä muutoksia 
kumppanuussopimuksiinsa ja ohjelmiinsa 
varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

Or. es

Tarkistus 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
ehdotettava kuuden kuukauden kuluessa 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä muutoksia 
kumppanuussopimuksiinsa ja ohjelmiinsa 
varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa ehdotettava 
kuuden kuukauden kuluessa tarkistetun 
yhteisen strategiakehyksen hyväksymisestä 
muutoksia kumppanuussopimuksiinsa ja 
ohjelmiinsa varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 

Jäsenvaltioiden ja vaaleilla valittujen 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
on tarvittaessa 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ehdotettava kuuden kuukauden 
kuluessa tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä 
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strategiakehyksen kanssa. muutoksia kumppanuussopimuksiinsa ja 
ohjelmiinsa.

Or. fr

Tarkistus 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Opas edunsaajille

1. Komissio laati yksityiskohtaisen 
käytännön oppaan siitä, miten yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen mukaisia 
rahastoja voidaan käyttää ja miten 
hyödynnetään täydentävyyttä muiden 
asiaankuuluvien unionin välineiden 
kanssa.
2. Tämä opas on laadittava viimeistään 
30. kesäkuuta 2014 mennessä, ja siinä 
esitetään kustakin teemakohtaisesta 
tavoitteesta katsaus käytettävissä oleviin 
asianmukaisiin EU:n tason välineisiin, 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotta 
käytössä olevia rahoitusvälineitä 
yhdistetään eri toimintalinjojen sisällä ja 
niiden välillä, selvitys asianmukaisista 
viranomaisista ja elimistä, jotka 
osallistuvat kunkin välineen hallintaan, ja 
luettelo mahdollisille edunsaajille 
parhaiden rahoituslähteiden löytämiseksi.
3. Tämä opas julkaistaan komission 
asiasta vastaavan pääosaston 
verkkosivuilla. Komissio ja 
hallintoviranomaiset, jotka toimivat 105 
artiklan mukaisesti, varmistavat yhdessä 
alueiden komitean kanssa, että opas 
jaetaan mahdollisille edunsaajille.

Or. en
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Perustelu

Käytäntö osoittaa, että edunsaajilla on vaikeuksia löytää asianmukaisimmat rahoitusvälineet 
hankkeilleen. Tällä tarkistuksella pyritään helpottamaan yhdistetyn rahoituksen saantia.

Tarkistus 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
yksimielisesti maansa paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

Jäsenvaltioissa, joissa kansallinen 
lainsäädäntö tai hallinnolliset säännökset 
osoittavat alueille ja 
paikallisviranomaisille toimintaohjelmien 
hallinnoijan roolin, nämä alueet ja 
paikallisviranomaiset osallistuvat 
täysipainoisesti kumppanuussopimuksen 
laadintaan.

Or. it

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten on osallistuttava kumppanuuteen tasaveroisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
5 artiklan mukaisesti kumppanuussopimus 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliselle ajanjaksolle.

Or. en

Tarkistus 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

1. Kumppanuussopimus laaditaan
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliselle ajanjaksolle.

Or. it

Tarkistus 554
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle. 

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
kyseessä olevan institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituksellisen kehyksen 
mukaisesti kumppanuussopimus 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 väliselle ajanjaksolle.

Or. pt
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Tarkistus 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alueiden ja paikallisviranomaisten on 
oltava täysimääräisesti mukana 
kumppanuussopimuksen laadinnassa 
jäsenvaltioissa, joissa ne osallistuvat 
kansallisen lainsäädännön tai 
hallinnollisen määräyksen perusteella 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 556
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioissa, joissa 
toimintaohjelmien täytäntöönpano on 
osoitettu kansallisessa lainsäädännössä 
tai hallinnollisissa säädöksissä alueille ja 
paikallisviranomaisille, näiden alueiden 
ja viranomaisten on osallistuttava 
täysimääräisesti kumppanuussopimuksen 
valmisteluun.

Or. pt

Tarkistus 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
4 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Or. fr

Tarkistus 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
4 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Jäsenvaltioissa, joissa viranomaiset 
vastaavat toimintaohjelmien 
hallinnoinnista, viranomaiset osallistuvat 
täysipainoisesti kumppanuussopimuksen 
laadintaan.

Or. it

Perustelu

Alueviranomaisten osallistumista kumppanuussopimuksiin yhtenä rahoittajista ja 
koheesiopolitiikan toimeenpanijoina pidetään välttämättömänä.

Tarkistus 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus kaikissa 
valmisteluvaiheissa tiiviissä yhteistyössä
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

Or. en

Tarkistus 560
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Or. de

Tarkistus 561
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kumppanuussopimuksen on katettava 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
kyseiselle jäsenvaltiolle annettava tuki 

3. Kumppanuussopimuksen on katettava 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
mukaisista rahastoista kyseiselle 
jäsenvaltiolle annettava tuki 
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kokonaisuudessaan. kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 562
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuussopimuksesta järjestetään 
julkinen kuuleminen ennen sen 
toimittamista komissiolle.

Or. en

Tarkistus 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 564
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

Or. it

Tarkistus 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kumppanuussopimuksen säännökset 
soveltuvat myös jäsenvaltioiden laatimaan 
makroalueen kehitysrahastosopimukseen. 

Or. sk

Perustelu

Yhteensovittaminen hyväksyttyjen makroaluestrategioiden kanssa.

Tarkistus 566
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuussopimuksessa on 
vahvistettava

Kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelmien sisältö olisi 
vahvistettava asianmukaisimmalla tasolla 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. 
Kumppanuussopimuksessa on 
vahvistettava

Or. en
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Tarkistus 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

(a) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdenmukaistaminen älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian kanssa, mukaan lukien 
seuraavat:

(a) järjestelyt, joilla edistetään eri alueiden 
kehitystasojen erojen ja heikoimmassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämistä, 
mukaan lukien seuraavat:

Or. en

Tarkistus 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset;

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 569
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset sekä 
perussopimuksen 349 artikla ja vuonna 
2011 annetut syrjäisimpiä alueita 
koskevat neuvoston suositukset;

Or. pt

Tarkistus 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

i) analyysi eroista ja kestävän kehityksen 
tarpeista, kun otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet, tämän asetuksen 6, 7 ja 
8 artiklassa vahvistetut horisontaaliset 
periaatteet ja suositellut toimenpiteet 
ottaen huomioon perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
asiaankuuluvissa maakohtaisissa 
suosituksissa asetetut tavoitteet, 
jäsenvaltion kansallisessa 
uudistusohjelmassa asetetut tavoitteet sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
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asiaankuuluvat suositukset;

Or. en

Tarkistus 571
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

i) analyysi eroista ja jäsenvaltioiden ja 
alueiden kehitystarpeista, kun otetaan 
huomioon yhteisessä strategiakehyksessä 
määritellyt temaattiset tavoitteet ja 
keskeiset toimenpiteet, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet, jäsenvaltion kansallisessa 
uudistusohjelmassa asetetut tavoitteet sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

Or. pt

Perustelu

On syytä tarkentaa, että kumppanuussopimuksissa on otettava pääsääntöisesti huomioon 
maiden ja kaikkien alueiden kehitystarpeet, jotta voidaan tietää, millaisia todelliset olosuhteet 
ovat kunkin alueen yksittäisellä tasolla ja miten rakennerahastot voisivat auttaa niiden 
ratkaisemisessa. Olisi hyödyllistä suorittaa luotettava arvio kustakin alueesta, jotta 
rakennerahastojen kohdentamista voidaan parantaa ja tehostaa.

Tarkistus 572
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
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otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat
asiaankuuluvat suositukset;

otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa asiaankuuluvissa 
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet, jäsenvaltion kansallisessa 
uudistusohjelmassa asetetut tavoitteet sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

Or. en

Tarkistus 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 574
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 

Poistetaan.
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perustelut;

Or. fr

Perustelu

Toimintaohjelmien kehyksessä annettuja tai neuvoteltuja tekijöitä ei ole tarpeen toistaa 
kumppanuussopimuksessa. Nämä määräykset vaikuttavat ylimääräisiltä eivätkä ole 
yksinkertaistamistavoitteiden mukaisia. Lisäksi jäsenvaltiot eivät voi tehdä sitoumuksia, jotka 
on jo tehty alueellisesti tai paikallisesti.

Tarkistus 575
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 576
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut; temaattiset tavoitteet voivat 
vaihdella alueittain, joten niitä 
asetettaessa tulee ottaa huomioon 
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jokaisen alueen yksilöidyt tarpeet;   

Or. ro

Tarkistus 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut; temaattiset tavoitteet voivat 
vaihdella alueittain ja ne ovat peräisin 
kunkin alueen osalta tunnistetuista 
tarpeista.

Or. en

Tarkistus 578
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut

ii) tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut

Or. it

Perustelu

Kumppanuussopimuksen on oltava ohjelma-asiakirja, joka luo puitteet seuraavalle 
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ohjelmakaudelle ja vahvistaa sitä koskevat yleiset säännöt. Ohjelmiin liittyvien valintojen 
perusteet olisi esitettävä ohjelmissa, mutta ei sitä ennen.

Tarkistus 579
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut; Tällaiset temaattiset tavoitteet 
voivat olla erilaisia kussakin 
toimenpideohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 580
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava 
jako temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Toimintaohjelmien kehyksessä annettuja tai neuvoteltuja tekijöitä ei ole tarpeen toistaa 
kumppanuussopimuksessa. Nämä määräykset vaikuttavat ylimääräisiltä eivätkä ole 
yksinkertaistamistavoitteiden mukaisia. Lisäksi jäsenvaltiot eivät voi tehdä sitoumuksia, jotka 
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on jo tehty alueellisesti tai paikallisesti.

Tarkistus 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta ja biologista 
monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

Or. en

Tarkistus 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutoksen torjumista koskeviin 
tavoitteisiin tarkoitetun tuen alustava 
kokonaismäärä;

Or. fr

Tarkistus 583
Catherine Bearder
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta ja biologista 
monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

Or. en

Tarkistus 584
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta;

Or. en

Tarkistus 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) mahdollinen tukimäärä täydentäville 
toiminnoille tällaiseen yhteistyöhön tukea 
myöntävien muiden kuin yhteisen 
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strategiakehyksen mukaisten rahastojen 
kanssa, kuten yhteinen rahoitus 
integroiduille hankkeille ympäristö- ja 
ilmastoasioiden alalla; kun kyseessä ovat 
kumppanuussopimukset, joissa ympäristö-
tai ilmastoasiat määritellään temaattisiksi 
tavoitteiksi, jäsenvaltiot varmistavat 
etusijan sellaiselle rahoitustoiminnalle, 
jolla täydennetään kyseisten alojen 
integroituja hankkeita;

Or. en

Perustelu

Life-ohjelman "integroidut hankkeet" ovat konkreettinen valtavirtaistamisen väline 
ympäristö- ja ilmastoasioissa. Niillä on mahdollista edistää merkittävästi varojen tehokasta 
käyttöä, tärkeän ympäristölainsäädännön johdonmukaista täytäntöönpanoa sekä lisätä 
koheesio- ja maatalouspolitiikan ympäristö- ja ilmastoalan varojen hyödyntämistä. 
Mahdolliset täydentävät toiminnot yhteisön strategiakehyksen rahastojen kanssa on 
tunnistettava varhaisessa vaiheessa niiden käytännön toteutuksen vuoksi.

Tarkistus 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja
merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 14 artiklan 1 kohdan a a alakohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen kanssa

Tarkistus 587
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Or. fr

Perustelu

Makroaluestrategiat on ehdottomasti otettava huomioon kumppanuussopimuksessa, jotta 
vahvistetaan niiden strategista ulottuvuutta.

Tarkistus 588
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue-,
suurkaupunkialue- ja merialuestrategiat, 
jos jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat 
näihin strategioihin;

Or. de

Perustelu

Olisi myös otettava huomioon suurkaupunkialueiden kasvava merkitys kaupunkien, alueiden 
ja maiden välillä toteutettavassa alueiden kehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä.

Tarkistus 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta
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Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue-
ja merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon 
makroaluestrategiat, 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueita koskevat alueelliset 
integraatiostrategiat ja merialuestrategiat, 
sikäli kuin jäsenvaltiot ja alueet 
osallistuvat näiden strategioiden 
täytäntöönpanoon tai ovat laatineet niitä;

Or. fr

Tarkistus 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Or. en

Tarkistus 591
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) luettelo EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista, lukuun 
ottamatta Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ohjelmista sekä 

vii) luettelo EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista sekä
Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyvistä ohjelmista, 
lukuun ottamatta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
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alustavat määrärahat kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta ja kunkin 
vuoden osalta;

ohjelmia, sekä alustavat määrärahat kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
ja kunkin vuoden osalta;

Or. fr

Tarkistus 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) menettelyt, jotka koskevat 
14 artiklan a kohdan (vii) alakohdassa 
tarkoitettujen ohjelmien 
yhteensovittamista "Euroopan alueellinen 
yhteistyö" -tavoitteen ohjelmien kanssa.

Or. fr

Perustelu

On syytä vahvistaa yhteensovittamista koheesiopolitiikan eri tavoitteisiin liittyvien 
toimintaohjelmien ja Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyvien ohjelmien välillä, jotta 
vahvistetaan viimeksi mainittujen strategista suunnittelua.

Tarkistus 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdenmukaisuus makroalue- ja 
merialuestrategioiden kanssa, kun 
jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat niihin, 
jotta varmistetaan, että rahastoista 
osoitetaan riittävästä varoja näihin 
strategioihin.
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Or. en

Perustelu

Rahastoja olisi koordinoitava tiiviisti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
varmistetaan, että rahastoista osoitetaan riittävästi varoja näihin strategioihin.

Tarkistus 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

(b) aluekehitystä koskeva yhdennetty 
lähestymistapa, jota tuetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista ja jonka 
yhteydessä esitetään

(b) kestävää aluekehitystä koskeva 
yhdennetty lähestymistapa, jota tuetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista ja 
jonka yhteydessä esitetään

Or. en

Tarkistus 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen, muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä EIP:n välinen yhteensovittaminen;

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen, muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden, 
erityisesti kun niillä tuetaan rakenteellista 
yhteistyötä, kuten Life-ohjelmaa, sekä 
EIP:n välinen yhteensovittaminen;

Or. en

Perustelu

Life-ohjelman "integroidut hankkeet" ovat konkreettinen valtavirtaistamisen väline 
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ympäristö- ja ilmastoasioissa. Niillä on mahdollista edistää merkittävästi varojen tehokasta 
käyttöä, tärkeän ympäristölainsäädännön johdonmukaista täytäntöönpanoa sekä lisätä 
koheesio- ja maatalouspolitiikan ympäristö- ja ilmastoalan varojen hyödyntämistä. 
Mahdolliset täydentävät toiminnot yhteisön strategiakehyksen rahastojen kanssa on 
tunnistettava varhaisessa vaiheessa niiden käytännön toteutuksen vuoksi.

Tarkistus 596
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen, muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä EIP:n välinen yhteensovittaminen;

i) kansallisen, useita alueita kattavan ja 
alueellisen tason mekanismit, joilla 
varmistetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen, muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden sekä EIP:n välinen 
yhteensovittaminen;

Or. fr

Tarkistus 597
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen, muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä EIP:n välinen yhteensovittaminen;

i) kansallisen, monialueisen ja alueellisen 
tason mekanismit, joilla varmistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen, 
muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden sekä EIP:n välinen 
yhteensovittaminen;

Or. en

Tarkistus 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
mukaisia rahastoja kaupunkialueiden ja 
niiden lähiseutualueiden, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden sekä 
alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Or. en

Perustelu

Yhdennetty lähestymistapa aluekehitykseen, jota tuetaan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla rahastoilla, on keskeinen kaupunkien lähialueilla, joilla 
esiintyy riski siitä, että ne eivät voi saada kaupunkialueille varattuja varoja eivätkä 
maaseutualueiden rahoitusta. Uudenlaisille kaupunkialueille on tyypillistä kaupunkien 
lähialueiden kehitys. On selvää, että kaupunkien lähialueet eivät ole pelkästään eri alueiden 
äärilaita, vaan uudenlainen ja erillinen monitoimintainen alue.

Tarkistus 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
mukaisia rahastoja kaupunki-, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden sekä 



PE491.052v01-00 74/170 AM\903901FI.doc

FI

liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä luettelo 
perusteista toiminnallisten 
kaupunkialueiden nimeämistä varten;

Or. en

Tarkistus 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko-, vuoristo-, 
raja- ja kalastusalueiden sekä alueiden, 
joihin liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Or. fr

Tarkistus 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
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yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, esikaupunki-, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden sekä 
alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo kaupunki- ja esikaupunkialueiden 
määrittelyä koskevista kriteereistä;

Or. fr

Tarkistus 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
erilaisten alueiden, kuten kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Or. en

Tarkistus 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, kestävään 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. en

Tarkistus 604
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunkien lähialueiden ja kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
alustava luettelo EAKR-asetuksen 
7 artiklassa tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin mahdollisesti 
osallistuvista kaupungeista;

Or. es
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Tarkistus 605
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa 
asiaankuuluvassa alueellisessa 
mittakaavassa käytettäessä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia
erityispiirteitä, kuten vuoristo-, saari- tai 
erittäin harvaan asutut alueet, alueelliseen 
kehittämiseen, ja erityisesti 28, 29 ja 99 
artiklaan liittyvät täytäntöönpanojärjestelyt 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 606
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

järjestelyt, joilla varmistetaan yhdennetty 
lähestymistapa käytettäessä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

järjestelyt, joilla varmistetaan yhdennetty 
lähestymistapa käytettäessä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko-, vuoristo- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Or. de
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Perustelu

Vuoristoalueiden on pystyttävä vastaamaan luonnonhaitoista aiheutuviin erityisiin 
haasteisiin. Niiden on selviydyttävä monimutkaisista ongelmista, kuten väestökadosta ja 
taloudellista haitoista. Sen vuoksi nämä alueet olisi hyvä mainita erikseen.

Tarkistus 607
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa 
asiaankuuluvassa alueellisessa 
mittakaavassa käytettäessä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, kuten vuoristo-, saari- tai 
erittäin harvaan asutut alueet, alueelliseen 
kehittämiseen, ja erityisesti 28, 29 ja 99 
artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. en

Tarkistus 608
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
asiaankuuluvalla alueellisella tasolla 
noudatettava yhdennetty lähestymistapa 
käytettäessä yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja kaupunki-, maaseutu-, rannikko-
ja kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
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alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

liittyy alueellisia erityispiirteitä, kuten 
erityisesti vuoristot, saaret tai erittäin 
harvaan asutut alueet, alueelliseen 
kehittämiseen, ja erityisesti 28, 29 ja 
99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. fr

Tarkistus 609
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, esikaupunki-, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden sekä 
alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. fr

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja käytettäessä noudatettavassa yhdennetyssä 
lähestymistavassa on myös perustavan tärkeää huomioida esikaupunkialueet, koska muuten 
ne jäävät vaille maaseutualueille tarkoitettuja tukia mutta myös kaupungeille myönnettyä 
rahoitusta, vaikka esikaupunkialueet ovat entistä yleisempiä EU:ssa.

Tarkistus 610
Richard Seeber
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
viitteellinen luettelo EAKR-asetuksen 
8 artiklassa tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Or. en

Tarkistus 611
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yhteistyön tärkeimmät 
painopistealueet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Or. en

Tarkistus 612
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan väestönkehitykseen liittyviin 
alueellisiin haasteisiin sekä köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. de

Tarkistus 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien kohderyhmien tarpeisiin 
ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, ja sellaisten 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin, 
joihin kohdistuu demografisia haasteita, 
sekä määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. fr

Tarkistus 614
Fiorello Provera
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan perussopimuksen 174 artiklassa 
tarkoitetuista vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
sekä köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. fr

Tarkistus 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty kestävä lähestymistapa, 
jolla vastataan köyhyydestä eniten 
kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintä- tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin ja kiinnitetään 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. en

Tarkistus 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta; 

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä ja työttömyydestä
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin ja suurimmassa syrjintä- tai 
sosiaalisessa syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin ja kiinnitetään 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin ja vammaisiin henkilöihin, 
sekä määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta; 

Or. es

Perustelu

Naisten ja vammaisten henkilöiden mukaan lukeminen vahvistaa kohtaa ja on samalla 
edelleen yhdenmukainen muiden asetuksen säännösten kanssa. ”Tarvittaessa” pitäisi poistaa, 
koska sen käyttö on hämmentävää ja voisi johtaa vääriin tulkintoihin kansallisella tasolla. 
Määrärahoja koskevia huomautuksia tarvitaan investointien ja niiden erityisiä kohderyhmiä 
koskevien vaikutusten jäljittämiseen.

Tarkistus 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;
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Or. en

Tarkistus 618
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan perustamissopimuksen 
174 artiklassa tarkoitetuista vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista tai köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. en

Tarkistus 619
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
naisiin, syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisiä säännöksiä 
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koskevan asetuksen mukaisten rahastojen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan perustamissopimuksen 
174 artiklassa tarkoitetuista vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista tai köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Or. en

Perustelu

Kaikki Euroopan alueet osallistuvat EU:n strategioiden tulevaan täytäntöönpanoon.

Tarkistus 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
kehitetään alueiden infrastruktuuria 
ottaen huomioon erityisesti yhteisen 
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strategiakehyksen rahastojen, "Verkkojen 
Eurooppa" -välineen ja TEN-rahastojen 
yhdennetty käyttö ja kiinnitetään erityistä 
huomiota rajat ylittäviin yhteyksiin ja 
ylikansallisten liikenneakselien 
alueellisiin liittymiin;

Or. de

Tarkistus 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tapa, jolla yhteisen 
strategiakehyksen rahastot edistävät 
kansallisissa uudistusohjelmissa 
eriteltyjen yhdennettyjen kansallisten 
köyhyyden torjumista koskevien 
strategioiden toteutusta edistämällä 
kaikkien niiden ryhmien osallisuutta, joita 
uhkaa köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen ja joita tuetaan sosiaalialan 
kansallisissa raporteissa;

Or. en

Tarkistus 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista välitavoitteista ja tavoitteista 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
tuloskehyksen osalta sekä menetelmät ja 

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista mitattavissa olevista 
laadullisista ja määrällisistä 
välitavoitteista ja tavoitteista 19 artiklan 
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mekanismi, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ohjelmien ja yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen välillä;

1 kohdassa tarkoitetun tuloskehyksen 
osalta sekä menetelmät ja mekanismi, joilla 
varmistetaan johdonmukaisuus ohjelmien 
ja yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
välillä;

Or. en

Tarkistus 624
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista välitavoitteista ja tavoitteista 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tuloskehyksen osalta sekä menetelmät ja 
mekanismi, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ohjelmien ja yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen välillä;

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista välitavoitteista ja tavoitteista 
sekä menetelmät ja mekanismi, joilla 
varmistetaan johdonmukaisuus ohjelmien 
ja yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
välillä;

Or. en

Tarkistus 625
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteenveto liitteessä II vahvistettujen 
ennakkoehtojen täyttymisen arvioinnista 
sekä kansallisella ja alueellisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden vaatimat ennakkoehdot on tarkistettava toteuttamisen takaamiseksi 
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jäsenvaltion eikä yksittäisen alueen tasolla (kun ohjelmasuunnittelu on alueellistettu).

Tarkistus 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä unionin, kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Or. de

Tarkistus 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) toimenpiteet rahoituksen tehokkaan 
kohdentamisen varmistamiseksi ottaen 
huomioon kilpailumenettelyt;

Or. de

Tarkistus 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

iv) toteutetut toimenpiteet, joilla pannaan 
täytäntöön monitasoista hallintoa koskeva 
lähestymistapa ja joilla otetaan 
5 artiklassa tarkoitetut kumppanit 
mukaan sekä kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa sekä 
ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, arvioinnissa ja 
seurannassa EU:n käytännesääntöjen 
mukaisesti, mukaan lukien luettelo 
kumppaneista, kuvaus tavasta, jolla ne on 
valittu, ja niiden vastuualueista, sekä 
niiden näkemys kumppanuussopimuksen 
sisällöstä ja kumppanuusperiaatteen 
toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 629
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

iv) viitteellinen luettelo kumppaneista 
sekä jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
4 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan mukaan 
toteuttamat toimenpiteet kyseisten
kumppaneiden ottamiseksi mukaan sekä 
kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. en
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Tarkistus 630
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

iv) toteutetut toimenpiteet 
asiaankuuluvien kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 631
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) alueellinen analyysi toiminnallisen 
alueen (vuoristo, jokialue, laakso, 
kuntayhteenliittymä, jne.) 
tehokkaimmasta mittakaavasta, jotta 
tavoitteet saavutetaan myös useampia 
alueita koskevien ohjelmien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 632
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) alueellisen analyysin laatiminen 
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asiaankuuluvassa maantieteellisessä 
mittakaavassa tehokkaimmasta 
toiminnallisesta alueesta (vuoristot, 
asutusalueet, laaksot, kuntayhtymät ja 
niin edelleen), jotta asetetut tavoitteet 
olisivat saavutettavissa myös 
monialueisten ohjelmien avulla;

Or. fr

Tarkistus 633
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) pakollisen hanke- ja 
ohjelmahallintokoulutuksen käyttöönotto 
hallintoviranomaisten ja välittävien 
elinten henkilöstöä varten, jos niiden 
hanke- ja ohjelmahallintovalmiuksien 
ennakkoarvioista käy ilmi puutteita;

Or. en

Tarkistus 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) oikeudellisten ja hallinnollisten 
esteiden tunnistaminen kumppanuuden 
täytäntöönpanossa kansallisella tasolla ja 
toimet näihin esteisiin puuttumiseksi;

Or. en
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Tarkistus 635
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) alueellinen analyysi toiminnallisen 
alueen (vuoristo, jokialue, laakso, 
kuntayhteenliittymä, jne.) 
tehokkaimmasta mittakaavasta, jotta 
tavoitteet saavutetaan myös useampia 
alueita koskevien ohjelmien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) asianmukaisten olemassa olevien 
kansallisten/alueellisten/paikallisten 
kumppanuuden ja monitasoisen 
hallinnon rakenteiden tunnistaminen ja 
tavat ottaa ne huomioon;

Or. en

Tarkistus 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen arviointi, onko viranomaisten ja, 
tapauksen mukaan, tuensaajien 

Poistetaan.
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hallinnollisia valmiuksia tarpeen 
vahvistaa, ja tässä tarkoituksessa 
toteutettavat toimenpiteet;

Or. fr

Tarkistus 638
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen arviointi, onko viranomaisten ja, 
tapauksen mukaan, tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia tarpeen 
vahvistaa, ja tässä tarkoituksessa 
toteutettavat toimenpiteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen arviointi, onko viranomaisten ja, 
tapauksen mukaan, tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia tarpeen vahvistaa, 
ja tässä tarkoituksessa toteutettavat 
toimenpiteet;

i) sen arviointi, onko viranomaisten ja 
tuensaajien sekä tämän asetuksen 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
hallinnollisia valmiuksia tarpeen vahvistaa, 
ja tässä tarkoituksessa toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 640
Richard Seeber
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteenveto tuensaajien hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä ja vastaavat tavoitteet 
ohjelmissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) nykyisten sähköisten 
tiedonvaihtojärjestelmien arviointi ja 
suunnitellut toimenpiteet, joiden avulla 
kaikki tiedonvaihto tuensaajien ja 
ohjelmien hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaavien viranomaisten välillä voidaan 
toteuttaa yksinomaan sähköisenä 
tiedonvaihtona.

iii) nykyisten sähköisten 
tiedonvaihtojärjestelmien arviointi ja 
suunnitellut toimenpiteet, joiden avulla 
kaikki tiedonvaihto tuensaajien ja 
ohjelmien hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaavien viranomaisten välillä voidaan 
toteuttaa mieluiten sähköisenä 
tiedonvaihtona.

Or. es

Tarkistus 642
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) ennakkoarvio henkilöstöosastojen 
hanke- ja ohjelmahallintovalmiuksista 
kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa 
hallintoelimissä, jotka allekirjoittavat 
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kumppanuussopimukset, jotta 
varmistetaan niiden soveltuvuus 
hallinnollisten valmiuksien kannalta.

Or. en

Tarkistus 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen,
yhteisen strategiakehyksen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisten maakohtaisten suositusten 
sekä perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annettujen 
neuvoston suositusten kanssa ottaen 
huomioon ohjelmien ennakkoarvioinnit ja 
esittää huomautuksia kolmen kuukauden 
kuluessa kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
kansallisten uudistusohjelmien kanssa
ottaen huomioon ohjelmien 
ennakkoarvioinnit ja esittää huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa poistetaan maakohtaisiin suosituksiin liittyvät viittaukset, koska ne yhdistävät 
koheesiopolitiikan tavoitteisiin, jotka ulottuvat paljon koheesiopolitiikan tavoitteita 
pidemmälle.

Tarkistus 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen, 
yhteisen strategiakehyksen,
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisten maakohtaisten suositusten 
sekä perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annettujen 
neuvoston suositusten kanssa ottaen 
huomioon ohjelmien ennakkoarvioinnit ja 
esittää huomautuksia kolmen kuukauden 
kuluessa kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen, 
yhteisen strategiakehyksen, kanssa ottaen 
huomioon ohjelmien ennakkoarvioinnit ja 
esittää huomautuksia kolmen kuukauden 
kuluessa kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

Or. fr

Tarkistus 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Päätöksessään, jolla 
komissio hyväksyy 
kumppanuussopimuksen, selvennetään 
alueellisten itsehallintojen osallisuutta 
sopimuksiin, ja niiden on määrä tehdä 
kumppanuussopimus kunkin jäsenvaltion 
institutionaalisen järjestelmän mukaisesti.
Kumppanuussopimus tulee voimaan 
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aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. it

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten on osallistuttava kumppanuuteen tasaveroisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio ehdottaa muutoksen 
tekemistä kumppanuussopimukseen, 
komissio toteuttaa 1 kohdan mukaisen 
arvioinnin ja antaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
muutoksen hyväksymisestä.

3. Jos jäsenvaltio ehdottaa muutoksen 
tekemistä kumppanuussopimukseen, 
komissio toteuttaa 1 kohdan mukaisen 
arvioinnin ja antaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
muutoksen hyväksymisestä kolmen 
kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
tekemästä ehdotuksesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille pitäisi tarjota riittävää oikeudellista varmuutta, jotta vältetään sekaannus 
alkuperäisen ja tarkistetun kumppanuussopimuksen välillä.

Tarkistus 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio ehdottaa muutoksen 
tekemistä kumppanuussopimukseen, 

3. Jos jäsenvaltio ehdottaa muutoksen 
tekemistä kumppanuussopimukseen, 
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komissio toteuttaa 1 kohdan mukaisen 
arvioinnin ja antaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
muutoksen hyväksymisestä.

komissio varmistaa, että muutosta 
ehdotetaan yhteisymmärryksessä 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa, ja toteuttaa 1 kohdan mukaisen 
arvioinnin ja antaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
muutoksen hyväksymisestä.

Or. fr

Tarkistus 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiolla on väliaikaisia 
talousarvio-ongelmia tai se on vakavassa 
talouden laskusuhdanteessa, komissio voi 
pyytää kyseistä jäsenvaltiota arvioimaan, 
onko sen kumppanuussopimuksen 
uudelleenarviointi ja tarkistaminen 
tarpeen, jotta saavutetaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteet sekä sen 
perustamissopimuksen tavoitteiden 
mukaiset rahastokohtaiset tehtävät.

Or. en

Tarkistus 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
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toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
mainittuihin haasteisiin, kuten 
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
muissa strategioissa toimitaan 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
hallintoviranomaiset valitsevat itsenäisesti 
temaattiset tavoitteet ja ensisijaiset 
investointikohteet, joihin unionin 
kokonaistuki keskitetään.

Or. it
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Perustelu

Tavoitteiden ja ensisijaisten kohteiden valinta on jätettävä hallintaviranomaisten tehtäväksi 
paikallisesti tehtävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden määrittelyn pohjalta.

Tarkistus 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa ja vähimmäistetään Euroopan 
yhteiskunnalle tulevaisuudessa aiheutuvia 
ulkoisia kustannuksia älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa asiaankuuluvissa
maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet sekä 
horisontaaliset periaatteet.

Or. en

Tarkistus 652
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
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toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin. Temaattisen keskittämisen on 
kuitenkin oltava joustavaa, jotta 
rahastojen toimet voidaan sopeuttaa 
kunkin jäsenvaltion ja alueen erityisiin 
tarpeisiin.

Or. es

Perustelu

Komission ehdottama keskittäminen edellyttää joustavuutta, jotta rahastojen toimet voidaan 
sopeuttaa kunkin jäsenvaltion ja alueiden erityisiin tarpeisiin, jolloin voidaan taata varojen 
tehokkaampi käyttö.

Tarkistus 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa
ja perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetuissa 
asiaankuuluvissa neuvoston suosituksissa 
mainittuihin haasteisiin sekä otettava 
huomioon kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla suosituksissa 
mainittuihin haasteisiin sekä otettava 
huomioon kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Or. es
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Tarkistus 654
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti ja 
täydessä yhteisymmärryksessä 
alueviranomaisten kanssa toimenpiteisiin, 
joista saadaan eniten lisäarvoa älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian suhteen, ja vastattava 
samalla perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaisissa maakohtaisissa 
suosituksissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annetuissa asiaankuuluvissa neuvoston 
suosituksissa mainittuihin haasteisiin sekä 
otettava huomioon kansalliset ja alueelliset 
tarpeet.

Or. it

Tarkistus 655
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
ja perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetuissa 

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla kansallisissa 
uudistusohjelmissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
huomioon kansalliset ja alueelliset tarpeet, 
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asiaankuuluvissa neuvoston suosituksissa
mainittuihin haasteisiin sekä otettava 
huomioon kansalliset ja alueelliset tarpeet.

kun kyseessä on temaattisten tavoitteiden 
ja investointiprioriteettien valinta.

Or. en

Tarkistus 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
makroalueen tarpeet sekä kansalliset ja 
alueelliset tarpeet.

Or. sk

Perustelu

Yhteensovittaminen hyväksyttyjen makroaluestrategioiden kanssa.

Tarkistus 657
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
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toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

tukitoimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen käyttämällä tehokkaasti erityisiä 
alueellisia mahdollisuuksia, joissa otetaan 
huomioon kansalliset ja alueelliset 
tarpeet, yhteisön strategiseen kehykseen, 
ja vastattava samalla, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
asiaankuuluvissa maakohtaisissa 
suosituksissa, kuten kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja muissa strategioissa 
toimitaan kansallisella ja alueellisella 
tasolla ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin.

Or. en

Perustelu

Ohjelmointiasiakirjojen lähtökohdaksi olisi otettava kansalliset uudistusohjelmat eivätkä 
maakohtaiset suositukset.

Tarkistus 658
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Ennakkoehdot
1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston 
osalta rahastokohtaisissa säännöissä.
2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 



AM\903901FI.doc 105/170 PE491.052v01-00

FI

toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.
5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.
6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 659
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä

1. Kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston osalta on määriteltävä
rahastokohtaisissa säännöissä 
ennakkoehdot, joilla on tiivis sisällöllinen 
yhteys yhteisen strategiakehyksen 
rahastoon ja sen tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon.

Or. de

Tarkistus 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.

1. Sovellettavat ennakkoehdot ovat 
välttämätön edellytys, ja niiden on 
liityttävä ja vaikutettava suoraan 
jäsenvaltiossa tuettavien erityistoimien 
tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen unionin 
ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Ennakkoehtoja ei pidä käyttää työkaluina 
muiden kuin tässä politiikassa 
määriteltyjen tavoitteiden 
tavoittelemiseen. Ennakkoehdot on 
määriteltävä kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä, jos ehdot 
ovat tarpeellisia rahastojen tehokkuuden 
ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Or. es

Tarkistus 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
Ennakkoehtoja sovelletaan ainoastaan, 
jos ne liittyvät välittömästi rahastojen 
täytäntöönpanoon.

Or. fr

Perustelu

Ennakkoehtojen avulla on mahdollista lisätä rahastojen tehokkuutta ja käyttöä. 
Ennakkoehdoilla ei pidä kuitenkaan vaikeuttaa jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
tilannetta entisestään. Ne on siis syytä nivoa suoraan koheesiopolitiikan sijoituksiin.

Tarkistus 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, voidaanko 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuja ennakkoehtoja soveltaa 
erityistavoitteisiin, joihin pyritään niiden 
ohjelmien painopisteissä, ja täyttyvätkö 
sovellettavat ennakkoehdot Arviointi 
rajoittuu rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuihin perusteisiin ja se voi olla 
suhteellinen, kun otetaan huomioon 
tarjottava tukitaso.

Or. en

Tarkistus 663
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava omien 
alueellisten ja paikallisten yhteisöjensä 
hyväksymällä tavalla, täyttyvätkö 
sovellettavat ennakkoehdot hallinnon eri 
tasojen toimivallan jaon mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että komissio ottaa huomioon kunkin jäsenvaltion institutionaalisen 
asiayhteyden ja sen, miten toimivalta on niissä jaettu. Vaikuttaa nimittäin mahdottomalta 
hyväksyä, että jossakin jäsenvaltiossa tehdään sitoumuksia, jotka riippuvat alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten toimivallasta, ja päinvastoin.

Tarkistus 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
Arvio perustuu yhteisiin menetelmiin ja 
siihen osallistuvat tämän asetuksen 
5 artiklassa tarkoitetut kumppanit.

Or. en

Tarkistus 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 2. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
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täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot. institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti, sovelletaanko 
kumppanuussopimuksessa tai siihen 
kuuluvissa ohjelmissa rahastoja 
koskevissa säädöksissä määriteltyjä 
ennakkoehtoja ohjelmien prioriteetteihin 
kuuluviin konkreettisiin toimiin ja 
täyttyvätkö nämä sovellettavat 
ennakkoehdot.

Or. es

Tarkistus 666
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö ennakkoehdot silloin, kun ne 
ovat sovellettavissa, koska ne liitetään 
suoraan kumppanuussopimuksen 
temaattiseen tavoitteeseen tai ensisijaiseen 
kohteeseen.

Or. it

Tarkistus 667
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
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varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. fr

Tarkistus 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 669
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
noudattamalla toimivallan jakaantumista 
eri hallinnon tasoille, täyttyvätkö 
sovellettavat ennakkoehdot.
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Or. pt

Tarkistus 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2017 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. es

Perustelu

Joidenkin ehtojen noudattaminen ei kuulu ohjelmia hallinnoivien alue- tai 
paikallisviranomaisten toimivaltaan, minkä vuoksi määräaikoja on pidennettävä, jotta ehtojen 
noudattaminen voidaan taata.

Tarkistus 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 

3. Ohjelman osalta on ilmoitettava 
sovellettavat ennakkoehdot, jotka eivät ole 
täyttyneet kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä. Jäsenvaltioiden on 
esitettävä raportti ehtojen täyttymisestä 
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tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Or. es

Tarkistus 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Ohjelman osalta on kuvailtava sellaiset 
ohjelman prioriteetteihin sisältyviin 
erityisiin toimiin sovellettavien 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
toimenpiteet, jotka on suoritettava 
määräajassa ja jotka eivät ole täyttyneet 
ohjelman toimittamispäivänä.

Or. es
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Tarkistus 674
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
toimenpiteet ja niiden toteuttamisaikataulu 
asiaankuuluvissa ohjelmissa.

Or. fr

Tarkistus 675
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
kyseessä olevan institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituksellisen kehyksen 
mukaisesti ennakkoehtojen täyttymiseen 
liittyvät yksityiskohtaiset toimenpiteet ja 
niiden toteuttamisaikataulu 
asiaankuuluvissa ohjelmissa.

Or. pt

Tarkistus 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa. Kun kyseessä on temaattisten 
tavoitteiden 4, 5 ja 6 mukaisten 
suunnitelmien tai strategioiden 
täytäntöönpano, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon ilmasto- ja 
ympäristöalan integroidut hankkeet 
mahdollisena mallina tehokkaalle, 
johdonmukaiselle ja hyvin koordinoidulle 
täytäntöönpanolle.

Or. en

Perustelu

Ennakkoehdot ovat keskeinen keino varmistaa rahoituksen tehokas käyttö. Esimerkiksi 
jätelainsäädännön täytäntöönpanosta saadut valtavat hyödyt merkitsevät arviolta 400 000 
uutta työpaikkaa ja 72 miljardin euron säästöjä. Life-ohjelman integroidut hankkeet voivat 
olla erittäin hyödyllisiä tässä yhteydessä. Ne on suunniteltu malleiksi, joilla luodaan 
rakentavaa ja kestävää yhteistyötä eri hallintoalojen välillä ja joilla kanavoidaan rahoitusta 
keskeisiin täytäntöönpanohaasteisiin.

Tarkistus 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
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täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen. Jäsenvaltioihin, joita 
taloudelliset vaikeudet uhkaavat tai jotka 
ovat taloudellisissa vaikeuksissa, 
sovelletaan 22 artiklan 2a kohtaa 
(komission toteuttamaa erityisohjelmaa 
koskeva pyyntö).

Or. de

Tarkistus 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi asianmukaisten 
ennakkoehtojen sovellettavuudesta ja 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Arviointi rajoittuu 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuihin perusteisiin ja se voi olla 
suhteellinen, kun otetaan huomioon 
tarjottava tukitaso, ja siinä kunnioitetaan 
kansallista ja alueellista toimivaltaa 
päättää erityisistä ja tyydyttävistä 
poliittisista toimista mukaan lukien 
strategioiden sisällöstä. Jos komissio ja 
jäsenvaltiot ovat eri mieltä 
ennakkoehtojen sovellettavuudesta 
ohjelman painopisteiden erityiseen 
tavoitteeseen tai sen täyttymisestä, 
komission on 2 artiklan mukaisesti 
todistettava sovellettavuus sekä 
täyttämättä jättäminen. Komissio voi 
ohjelmaa hyväksyessään päättää keskeyttää 
ohjelman asiaankuuluvaan 
toimintalinjaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
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toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksusitoumusten
keskeyttämiseen.

Or. it

Tarkistus 680
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
saattaa muodostua peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että ennakkoehdot eivät johda maksujen keskeyttämiseen tai rahoitusoikaisujen 
täytäntöönpanoon, lukuun ottamatta niitä, jotka jäsenvaltio on sitoutunut toteuttamaan.

Tarkistus 681
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle voi 
muodostua peruste maksujen 
keskeyttämiseen.
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määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 683
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
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hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

hyväksyessään komissio valvoo, että
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen.

Or. es

Perustelu

Ennakkoehtojen ja jonkin päätökseen saatettavaan toimenpiteeseen liittyvän ennakkoehdon 
täyttymistä on valvottava, mutta ohjelman maksuja ei pidä missään tapauksessa keskeyttää.

Tarkistus 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi jäsenvaltion
ennakkoehtojen sovellettavuudesta ja 
sovellettavien ennakkoehtojen
täyttymisestä toimittamien tietojen
johdonmukaisuuden tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Jos tiedoissa ei ole 
yhteensopimattomia seikkoja, 
kumppanuussopimus ja tarvittaessa 
ohjelma allekirjoitetaan, eikä komissio 
tiedustele uudelleen ennakkoehtojen 
täyttymisestä.

Jos sopimusta ei synny, komissio voi
sovellettavien ennakkoehtojen täyttymättä 
jäämisen osoittamisen jälkeen päättää 
keskeyttää ohjelmaa hyväksyessään 
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ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain kyseessä 
olevan ohjelman prioriteettien mukaisesti, 
kunnes kyseessä olevaan prioriteettiin 
liittyvän ennakkoehdon täyttämiseen 
tarkoitetut erityiset toimenpiteet on saatettu 
hyväksyttävällä tavalla päätökseen, jos 
tämä on tarpeen kyseiseen prioriteettiin 
liittyvien toimenpiteiden tehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen kohdistuvilta 
huomattavilta haitoilta välttymiseksi.

Or. es

Tarkistus 685
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Komission olisi 
päätöstä tehdessään kiinnitettävä erityistä 
huomiota päätöksen keskeyttämisen 
aiheuttamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
seurauksiin. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle voi 
muodostua peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en
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Tarkistus 686
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen, mikä on välttämätöntä 
ohjelman tavoitteille. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 687
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta koskevan 
arvioinnin.
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toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. it

Tarkistus 688
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle voi 
muodostua peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 689
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, jotka 
ottavat käyttöön alueellisen 
ohjelmajärjestelmän, komission päättämä 
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maksujen keskeyttäminen koskee 
yksinomaan niitä alueita, jotka eivät täytä 
ennakkoehtoja.

Or. it

Perustelu

Ainoastaan sellaisten ohjelmien kohdalla, joissa ei voida taata ennakkoehtoja, yhteisön tukien 
maksaminen voidaan keskeyttää.

Tarkistus 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos toimenpiteitä ei saateta 
päätökseen sitä varten varatun määräajan 
kuluessa, komissiolle muodostuu peruste 
kyseiseen prioriteettiin liittyvien 
välimaksujen keskeyttämiseen. Kyseessä 
olevaan prioriteettiin liittyviä maksuja 
voidaan jatkaa viipymättä, kun jäsenvaltio 
saattaa päätökseen sellaiset ohjelman 
osalta sovellettavien ennakkoehtojen 
täyttymiseen liittyvät toimenpiteet, joita ei 
ollut saatettu päätökseen silloin, kun 
komissio teki päätöksen maksujen 
keskeyttämisestä.

Or. es

Tarkistus 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltiot voivat siirtää 
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keskeytettyihin maksuihin liittyvät varat 
muita prioriteetteja varten, jos 
ennakkoehdot täyttyvät.

Or. es

Tarkistus 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin eikä makroalueen 
kehitysrahastoihin.   

Or. sk

Perustelu

Yhteensovittaminen hyväksyttyjen makroaluestrategioiden kanssa.

Tarkistus 693
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus
Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
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kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus
Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus
Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
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koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

"Suoritusvarauksen" käyttöönotto saattaisi rohkaista poliittisia päättäjiä asettamaan helposti 
saavutettavat tavoitteet varojen varmistamiseksi.

Tarkistus 696
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus
Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 697
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suoritusvaraus Joustovaraus
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Or. fr

Tarkistus 698
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 700
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Muodostetaan suoritusvaraus, jonka 
lähtökohtana ovat ohjelmakauden aikana 
ja kullekin jäsenvaltiolle myönnettyjen 
varojen kehyksessä ilman eri 
toimenpiteitä vapautetut määrärahat ja 
jonka tarkoituksena on:

i) rahoittaa aloitteita, joilla tuetaan 
nuorten työllisyyttä, sosiaalista 
osallistamista, uusiutuvien 
energiamuotojen kehittämistä, 
aikuiskoulutusta ja terveyspalvelujen 
saamista
ii) rahoittaa aloitteita tutkimuksen ja 
innovaation sekä teollisuuden 
kehittämisen alalla
iii) mahdollistaa rakennerahastojen 
käyttö taloudellisissa tai sosiaalisissa 
kriisitilanteissa.

Or. fr

Tarkistus 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
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Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka pysyy 
komission hallinnassa ja josta 
kohdennetaan varoja jäsenvaltioille 20 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia voi 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
tarvittaessa kohdennettava 20 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 703
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
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koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa vapaaehtoisen 
suoritusvarauksen, joka on kohdennettava 
20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pakollinen suoritusvaraus olisi poistettava. Suoritusvaraus olisi käytössä ainoastaan hyvin 
myöhään ohjelmakaudella (vuosina 2018 ja 2019) ja olisi erittäin hankalaa arvioida 
objektiivisesti ohjelmien tehokkuutta koskevia eroja. Sen vuoksi pakollinen suoritusvaraus 
olisi korvattava vapaaehtoisella suoritusvarauksella.

Tarkistus 704
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Tulosten tarkastelu
1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa vuosina 2017 ja 
2019 ottaen huomioon asiaankuuluvassa 
kumppanuussopimuksessa ja ohjelmissa 
esitetyn tuloskehyksen. Tuloskehyksen 
vahvistamismenetelmä esitetään 
liitteessä I.
2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina 
2017 ja 2019 toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

Or. en
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Tarkistus 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli vuosia 2017 ja 2019 koskevien 
tuloksien tarkastelusta ilmenee, että 
jonkin ohjelman painopistealan kohdalla 
ei ole saavutettu vuosiksi 2016 ja 2018 
asetettuja välitavoitteita, komissio esittää 
suosituksia kyseiselle jäsenvaltiolle ja 
antaa tarvittaessa teknistä tukea 
auttaakseen hallintovirkamiehiä.

Or. fr

Tarkistus 706
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli vuosina 2017 ja 2019 
toteutetusta tulosten arvioinnista käy ilmi, 
että jonkin ohjelman ensisijaisen kohteen 
yhteydessä vuodeksi 2016 ja 2018 
asetettuja välitavoitteita ei ole toteutettu, 
komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suositukset ja tarvittaessa aktivoi teknisen 
tuen hallintoviranomaisia varten.

Or. it

Tarkistus 707
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla



PE491.052v01-00 132/170 AM\903901FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Sama kuin 18 artiklaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 712
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 713
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suoritusvarauksen kohdentaminen Vapaaehtoisen suoritusvarauksen 
kohdentaminen
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Or. en

Perustelu

Pakollinen suoritusvaraus olisi poistettava. Suoritusvaraus olisi käytössä ainoastaan hyvin 
myöhään ohjelmakaudella (vuosina 2018 ja 2019) ja olisi erittäin hankalaa arvioida 
objektiivisesti ohjelmien tehokkuutta koskevia eroja. Sen vuoksi pakollinen suoritusvaraus 
olisi korvattava vapaaehtoisella suoritusvarauksella.

Tarkistus 714
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Ei ole järkevää suorittaa kahta niin lähekkäistä arviointia, koska rahaston määrä ei anna 
tälle perusteita. Komissio voi kuitenkin silti antaa suosituksia.

Tarkistus 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia ottaen asianmukaisesti 
huomioon, ovatko ennalta arvaamattomat 
ulkoiset tekijät, joihin ohjelma ei voinut 
vaikuttaa, kuten odottamaton vakava 
talouden taantuma, aiheuttaneet sen, että 
prioriteetin tai prioriteettien välitavoitteita 
ei ole saavutettu. Komissio tarjoaa 
tarvittaessa teknistä tukea 
hallintoviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 30. kesäkuuta 
2019 mennessä täytäntöönpanosäädöksillä 
päätöksen, jossa se määrittää kunkin 
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strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Jäsenvaltion on 
tehtävä ehdotus suoritusvarauksen 
kohdentamisesta kyseisessä komission 
päätöksessä ilmoitettujen ohjelmien ja 
prioriteettien osalta. Komissio hyväksyy 
kyseisten ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tietoja 
46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 
suoritusvarausta ei kohdenneta kyseisten 
ohjelmien tai prioriteettien osalta.

yhteisen strategiakehyksen rahaston ja 
jäsenvaltion osalta ohjelmat ja prioriteetit, 
joiden välitavoitteet on saavutettu. 
Komissio kohdentaa kullekin 
jäsenvaltiolle ainoastaan sen 
suoritusvarauksen prosenttiosuuden, joka 
vastaa onnistuneiden ohjelmien ja 
prioriteettien osuutta jäsenvaltion 
kokonaismäärärahoissa kyseisen 
rahaston tai rahastojen osalta. 
Jäsenvaltion on kohdennettava 
suoritusvaraus tasapuolisesti kaikkien 
kyseisessä komission päätöksessä 
ilmoitettujen ohjelmien ja prioriteettien 
osalta. Komissio hyväksyy kyseisten 
ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tietoja 
46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 
suoritusvarausta ei kohdenneta kyseisten 
ohjelmien tai prioriteettien osalta.

Or. en

Tarkistus 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Jäsenvaltion on 
tehtävä ehdotus suoritusvarauksen 
kohdentamisesta kyseisessä komission 
päätöksessä ilmoitettujen ohjelmien ja 
prioriteettien osalta. Komissio hyväksyy 
kyseisten ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tietoja 
46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 
suoritusvarausta ei kohdenneta kyseisten 

2. Vuonna 2018 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Jäsenvaltion on 
tehtävä ehdotus suoritusvarauksen 
kohdentamisesta kyseisessä komission 
päätöksessä ilmoitettujen ohjelmien ja 
prioriteettien osalta. Komissio hyväksyy 
kyseisten ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tietoja 
46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 
suoritusvarausta ei kohdenneta kyseisten 
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ohjelmien tai prioriteettien osalta. ohjelmien tai prioriteettien osalta.

Or. es

Tarkistus 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos vuonna 2019 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2018 asetettuja välitavoitteita, komissio 
ottaa asianmukaisesti huomioon, ovatko 
ennalta arvaamattomat ulkoiset tekijät, 
joihin ohjelma ei voinut vaikuttaa, kuten 
odottamaton vakava talouden taantuma, 
aiheuttaneet tämän seikan, missä 
tapauksessa suoritusvarausta ei pidätetä 
vaan se kohdennetaan jäsenvaltiolle, 
jonka alueella kyseinen ohjelma 
toteutetaan. Jäsenvaltio kohdentaa 
suoritusvarauksen joko asianomaisiin 
prioriteetteihin, jos ne ovat edelleen 
toteuttamiskelpoisia, ja asianmukaisin 
perustein muihin kyseisen ohjelman tai 
muiden ohjelmien prioriteetteihin.

Or. en

Tarkistus 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että Poistetaan.
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prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi kehottaa jäsenvaltiota 
ehdottamaan kyseisiin ohjelmiin tehtäviä 
muutoksia. Jos jäsenvaltio ei vastaa 
pyyntöön tai ei vastaa siihen tyydyttävällä 
tavalla kolmen kuukauden kuluessa,
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin sitoumukset kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tuloskehystä koskevat lainvalvontatoimet ovat liian automaattisia. Komission olisi ennen 
maksujen keskeyttämistä vaadittava suorituskyvyltään alhaisempien ohjelmien uudelleen 
suuntaamista, jotta olisi mahdollista ottaa huomioon alhaiseen suorituskykyyn johtaneet syyt.

Tarkistus 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita ja 
että tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
ei ole ryhdytty, komissio voi keskeyttää 
ohjelman prioriteetin välimaksut kokonaan 
tai osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät. .

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 724
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät. .

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa ja tarvittavien korjaavien 
toimenpiteiden jätetyn suorittamatta, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja kyseisten 
prioriteettien osalta rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Siirretään 
komissiolle valta antaa 142 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.

Or. es

Tarkistus 726
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin eikä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastoon.

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmiin, 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin eikä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastoon.

Or. sk

Perustelu

 Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan huomioon ottaminen.

Tarkistus 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Makrotaloudelliset ehdot Maksut tilapäisistä 
talousarviovaikeuksista kärsiville 
jäsenvaltioille

Or. en

Tarkistus 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 734
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai kokonaisuudessaan 
5 ja 6 kohdan mukaisesti, komissio 
varmistaa, että keskeytys on 
oikeasuhteinen ja vaikuttava ottaen 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 

7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai kokonaisuudessaan 
5 ja 6 kohdan mukaisesti, komissio 
varmistaa, että keskeytys on 
oikeasuhteinen ja vaikuttava ottaen 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
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talouteen. talouteen. Keskeytys ei saisi haitata 
millään tavalla edunsaajien taloudellisia 
ja rahoituksellisia etuja tai hankkeiden 
asianmukaista täytäntöönpanoa 
asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7a. Komissio voi käynnistää 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua rahoitustukea 
saaville jäsenvaltioille asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä 
varainhoitoasetuksen 53a artiklan 
(keskitetty toteutus) mukaisesti erityisen 
ohjelman, jonka avulla keskeytetyt maksut 
ohjataan 21 artiklan 4 kohdan mukaisiin 
tarkoituksiin (saatavilla olevien 
määrärahojen kasvuun ja kilpailukykyyn 
kohdistuvien vaikutusten 
mahdollisimman suuri kasvu);

Or. de

Tarkistus 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilapäisistä talousarviovaikeuksista 
kärsivien jäsenvaltioiden maksujen 
korottaminen

Tilapäisistä talousarviovaikeuksista ja 
asetuksessa (EY) N:o 1466/97 sekä 
asetuksessa (EY) N:o 1467/96 
tarkoitetusta vakavasta talouden 
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taantumasta kärsivien jäsenvaltioiden 
maksujen korottaminen

Or. en

Tarkistus 737
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kun sitoumusten ja maksujen 
välinen ero ylittää kyseisessä 
jäsenvaltiossa 30 prosenttia viitejakson 
kahden viimeisen vuoden aikana;

Or. en

Tarkistus 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kun kyseinen jäsenvaltio kärsii 
asetuksessa (EY) N:o 1466/97 sekä 
asetuksessa (EY) N:o 1467/96 
tarkoitetusta vakavasta talouden 
taantumasta.

Or. en

Tarkistus 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 22 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, jotka täyttävät jonkin 
1 kohdan a, b tai c alakohdan ehdoista, 
voivat taloudellisen tilanteensa 
vakauttamiseksi ja huomattavan 
määrärahojen menetyksen välttämiseksi 
pyytää komissiota käynnistämään 
täytäntöönpanosäädöksellä 
varainhoitoasetuksen 53 a artiklan 
mukaisesti (keskitetty toteutus) erityisen 
ohjelman, jolla varmistetaan, että 
kyseisen jäsenvaltion keskeytetyillä tai 
takaisin perityillä maksuilla 
mahdollistetaan mahdollisimman 
nopeasti 21 artiklan 4 kohdan (saatavilla 
olevien määrärahojen kasvuun ja 
kilpailukykyyn kohdistuvien vaikutusten 
mahdollisimman suuri kasvu) tavoitteiden 
saavuttaminen;

Or. de

Tarkistus 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa 5 artiklassa 
määritetyn menettelyn mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä tämän 
asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden kanssa. Tässä yhteistyössä 
on noudatettava parhaita käytäntöjä, 
jotka muodostavat 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen käytännesääntöjen 
perustan.

Or. en

Tarkistus 742
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa. Jäsenvaltiot 
varmistavat, että kumppanit ovat 
edustettuina ohjelmien laadintaryhmissä 
ja hankkeiden valintaryhmässä. 
Kumppanit nimitetään näihin ryhmiin 
avoimessa menettelyssä, jäsenvaltioiden 
kaikista hallintoelimistä riippumattomasti 
ja niitä kunnioittaen. Toimintasäännöt, 
jäsenluettelo, johon sisältyvät henkilöiden 
nimet, ja pöytäkirjat ryhmän kokouksista 
julkistetaan. Ohjelmista järjestetään 
julkinen kuuleminen ennen niiden 
toimittamista komissiolle.

Or. en

Tarkistus 743
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmien valmistelu Ohjelmien ja makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien valmistelu.

Or. sk

Perustelu

 Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan huomioon ottaminen.

Tarkistus 744
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa ja siitä järjestetään 
julkinen kuuleminen ennen sen 
toimittamista komissiolle.
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Or. en

Tarkistus 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Monista rahastoista (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
rahoitettavien ohjelmien käyttöönottoa 
kannustetaan. Komissio hyväksyy tätä 
varten toimet, joilla mahdollistetaan 
tällaisten ohjelmien valmistelu ja 
täytäntöönpano suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

On syytä helpottaa monista rahastoista rahoitettavien ohjelmien käyttöönottoa.

Tarkistus 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. komissio tukee mahdollisuutta usean 
rahaston toimintaohjelmasta ja sitoutuu 
tätä varten toteuttamaan kaikki 
toimenpiteet, joiden perusteella näiden 
ohjelmien luomisessa ja käyttöönotossa 
edellytetään suhteellisuusperiaatteen 
noudattamista.

Or. en
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Tarkistus 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tukee mahdollisuutta luoda 
monista rahastoista rahoitettavia ohjelmia 
ja valmistelee ja helpottaa näiden 
aloitteiden täytäntöönpanoa 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kuuden kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen toimittamisesta, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden
kuluessa yleisasetuksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

Or. en

Perustelu

Vaatimus toimittaa sopimus samaan aikaan ohjelmien kanssa voi viivästyttää toiminnan 
aloittamista.
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Tarkistus 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä ohjelmia 
ja makroalueen kehitysrahasto-ohjelmia, 
jotka on toimitettava kuuden kuukauden 
kuluessa yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi. 

Or. sk

Perustelu

 Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan huomioon ottaminen.

Tarkistus 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kolmen kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden
kuluessa yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Or. en
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Tarkistus 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kuuden kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen toimittamisesta, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava kuuden kuukauden kuluessa 
yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Or. en

Tarkistus 753
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava 
12 kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

Or. en
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Tarkistus 754
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
komissio on hyväksynyt
kumppanuussopimuksen, lukuun ottamatta 
Euroopan alueelliseen yhteistyöhön 
liittyviä ohjelmia, jotka on toimitettava 
kuuden kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

Or. en

Tarkistus 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Usean rahaston(EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, maaseuturahasto, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
toimenpideohjelman mahdollisuutta on 
kannustettava. Komissio hyväksyy tätä 
varten kaikki toimenpiteet, joilla tällaisia 
ohjelmia perustetaan ja toteutetaan, 
suhteellisuusperiaatetta asianmukaisesti 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kaikkien toimijoiden olisi tuettava usean rahaston ohjelman valintaa, ja menettelyllisiä 
esteitä olisi vältettävä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 
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Tarkistus 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Makroalueen kehitysrahasto 
perustetaan hyväksyttyyn 
makroaluestrategiaan kuuluvien 
jäsenvaltioiden tekemällä sopimuksella. 
EIP, muut jäsenvaltiot ja hyväksytyn 
makroaluestrategian ulkopuoliset valtiot 
ja niiden naapurimaat voivat tehdä 
makroalueen rahastosopimuksen.  

Or. sk

Perustelu

 Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan huomioon ottaminen. Tämä mahdollistaa 
hyväksyttyjen makroaluestrategioiden, eli EU:n strategian Itämeren aluetta varten ja 
Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian, yhteenliittämisen. 

Tarkistus 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua soveltamalla 



AM\903901FI.doc 155/170 PE491.052v01-00

FI

tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee. myös kilpailumenettelyjä ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

Or. de

Tarkistus 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
alueellisia ja paikallisia tarpeita ja 
viitattava yhteiseen strategiakehykseen ja 
kumppanuussopimukseen. Kunkin 
ohjelman on sisällettävä järjestelyt, joilla 
varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

Or. en

Tarkistus 759
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
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strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus 
vähenee.

strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua.

Or. en

Tarkistus 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat 
makroalue- ja merialuestrategioihin, 
ohjelmaa olisi koordinoitava näiden 
strategioiden kanssa 
kumppanuussopimuksen mukaisesti, jotta 
varmistetaan, että rahastoista osoitetaan 
riittävästi varoja näihin strategioihin.

Or. en

Perustelu

Rahastoja olisi koordinoitava tiiviisti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
varmistetaan, että rahastoista osoitetaan riittävästi varoja näihin strategioihin.

Tarkistus 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, joilla arvioidaan 
ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
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perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

tavoitteiden saavuttamisessa ja joita 
käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa. 
Näihin kuuluvat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 762
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, joilla arvioidaan 
ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
tavoitteiden saavuttamisessa ja joita 
käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa. 
Näihin kuuluvat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tarvittaessa indikaattorit, jotka 
liittyvät siihen, miten ohjelmalla 
edistetään makroalue- ja 
merialuestrategioita.

Or. en

Perustelu

Rahastoja olisi koordinoitava tiiviisti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
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varmistetaan, että rahastoista osoitetaan riittävästi varoja näihin strategioihin.

Tarkistus 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset 
indikaattorit, ja niissä voidaan määrittää 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset 
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, ja niissä voidaan 
määrittää ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. indikaattorit, jotka koskevat 7 ja 
8 artiklassa esitettyjä horisontaalisia 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 
ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä mitattavissa 
olevia laadullisia ja määrällisiä tavoitteita 
ja välitavoitteita indikaattoreille, jotka 
koskevat 7 ja 8 artiklassa vahvistettuja 
horisontaalisia periaatteita, jotka lisätään 
tarvittaessa ohjelmakohtaisiin 
indikaattoreihin ja erityistoimiin, joita 
toteutetaan, jotta 7 ja 8 artiklassa
vahvistettuja periaatteita noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 767
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 ja 
8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 ja 
8 artiklassa vahvistetut periaatteet, jos tätä 
ei ole riittävästi kuvattu 
kumppanuussopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Kussakin ohjelmassa esitetään toimet, 
joita on toteutettu 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppanien huomioon 
ottamiseksi ohjelman valmistelun, 
täytäntöönpanon, arvioinnin ja 
seurannan kaikissa vaikeissa 5 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti, mukaan 
lukien luettelo osallistuneista 
kumppaneista, kuvaus tavasta, jolla ne on 
valittu, niiden vastuualueet sekä niiden 
näkemys kumppanuussopimuksen 
sisällöstä ja kumppanuusperiaatteen 
toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kunkin ohjelman, suunnitelman ja 
hankkeen on perustuttava hiilivaikutusta 
koskevaan arvioon Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden mukaisesti. 
Komission on määriteltävä yhteiset 
menetelmät tälle arviolle 143 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että EU:n investoinnit vastaavat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita: 
tähän olisi sisällyttävä hiilivaikutusta koskeva arvio, mikä on tärkeä väline sen 
varmistamiseksi, että ohjelmilla ei ole kielteisiä vaikutuksia EU:n vuotta 2020 koskeville 
ilmastotavoitteille.
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Tarkistus 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jokaisessa ohjelmassa esitetään 
näyttöä siitä, että toimivaltaiset alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä ohjelman 
kohteena olevan alueen väestö ovat 
osallistuneet tiiviisti ohjelman 
valmisteluun ja hyväksymiseen, että 
heidän näkemyksiään ohjelmien sisällöstä 
on asianmukaisesti harkittu ja että on 
tarjottu konkreettisia perusteluja 
tapauksissa, joissa ohjelma esitetään 
yhden tai useamman asianomaisen 
alueellisen tai paikallisen viranomaisen 
taikka alueen kansalaisyhteiskunnan 
huolenaiheista huolimatta.

Or. en

Tarkistus 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jotta varmistetaan, että unionin 
lainsäädäntöä noudatetaan 6 artiklan 
mukaisesti, kunkin ohjelman on täytettävä 
strategista ympäristöarviointia koskevan 
direktiivin (2001/42/EY), kasvi- ja 
luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY), 
vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) ja 
lintudirektiivin (2000/147/EY) 
vaatimukset. Tämän lisäksi 90 artiklassa 
tarkoitettuja suurhankkeita arvioidaan 
niiden ympäristövaikutusten perusteella 
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neuvoston direktiivien 85/337/ETY and 
97/11/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

5. Kunkin ohjelman, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on
perustuttava arvioon, jossa otetaan 
huomioon hiilivaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian mukaisesti, ja kussakin 
ohjelmassa on vahvistettava alustava tuen 
määrä, joka on tarkoitus käyttää 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin.
Komission on määriteltävä yhteiset 
menetelmät tälle arviolle 143 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin ja luonnon 
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monimuotoisuutta, mukaan lukien 
Natura 2000 -verkostoa koskeviin 
verkostoihin, kuten kansallisissa 
hankkeiden toteutusjärjestyksen 
sisältävissä toimintasuunnitelmissa 
pyydetään.

Or. en

Perustelu

Biologisen monimuotoisuuden seurantaa sovelletaan jo EU:n talousarvion ulkoisen 
ulottuvuuden osalta (kehittämisvarat) ja niitä pitäisi valtavirtaistaa koko EU:n talousarvioon, 
jotta voidaan seurata, miten biologista monimuotoisuutta koskeva unionin tavoite biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä vuoteen 2020 mennessä saavutetaan. Naturaa 
2000 -verkoston hankkeiden toteutusjärjestön sisältävät toimintasuunnitelmat, jotka luotiin 
luontotyyppidirektiivin 8 artiklan täytäntöönpanemiseksi, ovat välineitä, joilla selvitetään, 
miten paljon rahoitusta kohdennetaan kansallisella tasolla Natura 2000 -verkoston 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 774
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta, 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
vähentämistä koskeviin tavoitteisiin, 

Or. it

Tarkistus 775
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin, ja tämän on 
perustuttava toimenpideohjelmien 
tukitoimien luokkiin.

Or. en

Tarkistus 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kunkin liikenteen ja liikkuvuuden 
alan ohjelman, suunnitelman ja 
hankkeen on perustuttava 
turvallisuusvaikutuksia ja 
onnettomuuksien välttämistä koskevaan 
arvioon liikenneonnettomuuksien 
vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä koskevan EU:n tavoitteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
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Makroalueen kehitysrahasto-ohjelmien 
sisältö
1. Kussakin makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmassa laaditaan strategia siitä, miten 
ohjelma osallistuu älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen yhteisen 
strategiakehyksen ja hyväksytyn 
makroaluestrategian mukaisesti. Kukin 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelma 
sisältää järjestelyjä, joilla varmistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen ja 
toimintojen tehokas, toimiva ja 
koordinoitu täytäntöönpano, jotta 
vähennetään tuensaajien hallinnollista 
rasitusta.
2. Kussakin makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmassa määritellään painopisteet, 
jotka ovat hyväksytyn 
makroaluestrategian painopisteiden 
mukaisia ja jotka esittävät erityistavoitteet 
sekä yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista saatavat tukimäärärahat.
3. Kussakin painopisteessä määritellään 
indikaattorit, joilla arvioidaan 
makroalueen kehitysrahaston saavutettu 
edistys, jotta saadaan tavoite tehokkuuden 
valvonnan, arvioinnin ja tarkastelun 
pohjaksi. 
Joitakin painopisteitä ovat:
(a) korvamerkittyjä menoja koskevat 
taloudelliset indikaattorit;
(b) tuettuja toimintoja koskevat 
tuotosindikaattorit;
(c) painopisteitä koskevat 
tulosindikaattorit. 
Rahastokohtaisissa säännöissä 
määritellään kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston 
yleisindikaattorit; voidaan laatia myös 
yksittäisiä makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmia koskevia erillisindikaattoreita. 
4. Kussakin makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmassa on luettelo toimenpiteistä, 
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joilla toteutetaan 7 ja 8 artiklojen 
periaatteet. 
5. Makroalueen kehitysrahaston 
perustavat jäsenvaltiot laativat 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. sk

Perustelu

 Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan huomioon ottaminen.

Tarkistus 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin 
sekä perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annettuihin 
neuvoston suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen ja 
toteuttamiskelpoisuuteen, vastaaviin 
tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

Or. fr
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Tarkistus 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin asiaankuuluviin maakohtaisiin 
suosituksiin sekä perussopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti annettuihin 
asiaankuuluviin neuvoston suosituksiin 
ottaen huomioon ennakkoarvioinnin. 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
erityisesti ohjelmastrategian 
soveltuvuuteen, vastaaviin tavoitteisiin, 
indikaattoreihin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen.

Or. en

Tarkistus 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio esittää huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa ohjelman 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 

2. Komissio esittää huomautuksia 
kuukauden kuluessa ohjelman 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
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lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua ohjelmaa.

lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua ohjelmaa.

Or. it

Perustelu

Ohjelmien hyväksymisaikoja pyydetään lyhentämään viiveiden estämiseksi ohjelmakauden 
käynnistämisessä.

Tarkistus 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kunkin ohjelman 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on (jäsenvaltiot ovat) 
virallisesti toimittanut (toimittaneet) sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon, ei kuitenkaan ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 tai ennen kuin 
komissio on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.

3. Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kunkin ohjelman 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on (jäsenvaltiot ovat) 
virallisesti toimittanut (toimittaneet) sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon, ei kuitenkaan ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 tai ennen kuin 
komissio on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.

Or. it

Perustelu

Ohjelmien hyväksymisaikoja pyydetään lyhentämään viiveiden estämiseksi ohjelmakauden 
käynnistämisessä.

Tarkistus 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 25 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Makroalueen kehitysrahasto-ohjelmien 
hyväksymismenettely
1. Komissio arvioi makroalueen 
kehitysrahastojen yhdenmukaisuutta 
tämän asetuksen kanssa, rahastokohtaisia 
sääntöjä, panosta kutakin yhteisen 
strategiakehyksen rahastoa koskevien 
unionin painopisteiden ja temaattisten 
tavoitteiden toteuttamiseen, hyväksyttyä 
makroaluestrategiaa, jäsenvaltioiden 
makroalueen kehitysrahastosopimusta, 
perussopimuksen 184(4) artiklan nojalla 
annettujen neuvoston suositusten ja 
perussopimuksen 121(2) artiklan 
mukaisia maakohtaisia suosituksia. 
Arvioinnissa kiinnitettään huomiota 
erityisesti makroalueen kehitysrahaston 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen.
2. Komissio tekee huomautukset kolmen 
kuukauden kuluessa ohjelman 
luovuttamisesta. Makroalueen 
kehitysrahaston perustaneet jäsenvaltiot 
tarjoavat komissiolle kaikki tarvittavat 
lisätiedot ja tarvittaessa muokkaavat 
ehdotettua makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmaa.
3. Komissio hyväksyy jokaisen 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisen 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
jäsenvaltio tai jäsenvaltiot luovuttavat 
ohjelman virallisesti, edellyttäen, että 
kaikki komission ehdottamat muutokset 
on tehty. 

Or. sk
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Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osan huomioon ottaminen. 


