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Tarkistus 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on valmisteltava 
5 artiklan mukaisesti, perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Or. fr

Tarkistus 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua ja kestävää kehitystä 
koskevan unionin strategian toteutumiseen 
sekä ohjelmassa määritellyt erityiset 
tavoitteet yhteinen strategiakehys ja 
kumppanuussopimus huomioon ottaen.
Pyynnöt tehdään 24 artiklan vaatimusten 
mukaisesti, erityisesti niiden vaatimusten, 
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tarkistettu kumppanuussopimus. jotka liittyvät monialaisiin periaatteisiin 
kuten kumppanuusperiaate ja 5 artiklassa 
viitattu monitasohallintaperiaate.

Or. en

Tarkistus 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
II osa – 26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään viisi kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ne, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ne, edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
II osa – 26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
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Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään viisi kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ne, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ne, edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Pyydetään komissiota lyhentämään aikaa, jonka sisällä toimenpideohjelmien muutosten 
hyväksyntä on tehtävä.

Tarkistus 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Makroalueen kehitysrahastojen ohjelmien 
muuttaminen
1. Makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden jättämät 
makro-alueen kehitysrahaston ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä 
makroalueen kehitysrahaston ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet, ja otettava 
huomioon yhteinen strategiakehys ja 
makroalueen kehitysrahastojen 
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perustamisesta tehdyt jäsenvaltioiden 
ryhmän sopimukset. Niihin on liitettävä 
makroalueen kehitysrahaston muutettu 
ohjelma.
2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden toimittamat 
perustelut. Komissio voi esittää 
huomautuksia, ja makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on toimitettava 
komissiolle kaikki tarpeelliset lisätiedot. 
Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti ohjelman 
muuttamispyynnöt viimeistään viisi 
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
virallisesti toimittanut ne, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, erityisesti suurhankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun, tai se voi makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän pyynnöstä 
osallistua makroalueen kehitysrahaston 
perustamista koskevien sopimusten 
laadintaan sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, erityisesti suurhankkeiden, 
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rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, erityisesti suurhankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, merkittävää 
innnovaatiopotentiaalia tarjoavien 
suurten ja pienten hankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

Or. en

Tarkistus 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi kuulla EIP:tä ennen 
kumppanuussopimuksen tai ohjelmien 
hyväksymistä.

2. Komissio voi kuulla EIP:tä ennen 
kumppanuussopimuksen ja jäsenvaltioiden 
ryhmän tekemän makroalueen 
kehitysrahaston perustamissopimuksen tai 
ohjelmien taikka makroalueen 
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kehitysrahastojen ohjelmien
hyväksymistä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi pyytää EIP:tä 
tarkastelemaan suurhankkeiden teknistä 
laatua sekä taloudellista ja rahoituksellista 
elinkelpoisuutta sekä avustamaan sitä 
käyttöön otettavien tai kehitettävien 
rahoitusvälineiden osalta.

3. Komissio voi pyytää EIP:tä 
tarkastelemaan suurhankkeiden teknistä 
laatua sekä taloudellista ja rahoituksellista 
elinkelpoisuutta ja kestävyyttä sekä 
avustamaan sitä käyttöön otettavien tai 
kehitettävien rahoitusvälineiden osalta.

Or. en

Tarkistus 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
II osa – II a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aluekehitys

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osallistuminen (mukaan lukien Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) yhdennettyihin alueellisiin investointeihin. Tämän 
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vuoksi 99 artiklan säännökset tulee siirtää asetuksen ensimmäiseen osaan ja tulee luoda uusi 
luku.

Tarkistus 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
II osa – 27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Yhdennetyt alueelliset investoinnit

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 
1 kohdassa määritelty muu alueellinen 
strategia tai sopimus edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa, johon 
sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.
2. Asiaankuuluvissa 
toimenpideohjelmissa eritellään 
suunnitellut integroidut alueelliset 
investoinnit ja esitetään määrärahojen 
alustava jako kustakin toimintalinjasta 
kullekin yhdennetylle alueelliselle 
investoinnille.
3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen 
voi nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta.
4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on 
mahdollista yksilöidä ne toimintalinjan 
toimet ja tuotokset, joilla on yhteys 
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yhdennettyyn alueelliseen investointiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osallistuminen (mukaan lukien Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) yhdennettyihin alueellisiin investointeihin. Tämän 
vuoksi 99 artiklan säännökset tulee siirtää asetuksen ensimmäiseen osaan.

Tarkistus 794
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 28 artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet, joita kutsutaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta LEADERin 
paikalliseksi kehittämiseksi,

1. Paikallisviranomaisten tiiviissä 
yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa 
toteuttamat omat kehittämishankkeet, joita 
kutsutaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
LEADERin paikalliseksi kehittämiseksi,

Or. fr

Tarkistus 795
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet, joita kutsutaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta LEADERin 
paikalliseksi kehittämiseksi,

1. Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet, joita kutsutaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta tarkoitettaessa 
paikallisten viranomaisten ja paikallisten 
toimijoiden kumppanuuksia LEADERin 
paikalliseksi kehittämiseksi,
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Or. en

Tarkistus 796
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin;

(a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin, jotka jäsenvaltiot 
ovat määrittäneet erityisten 
alueyksiköidensä mukaisesti kuultuaan 
kaikkia 5 artiklassa mainittuja 
kumppaneita;

Or. en

Tarkistus 797
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
viranomaisia yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa, jotka toimivat 
toimintaryhminä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

Or. en

Tarkistus 798
Fiorello Provera
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

b) ovat paikallisviranomaisten ja 
paikallisyhteisön tiiviissä yhteistyössä 
vetämiä ja toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

Or. fr

Tarkistus 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;
paikalliset toimintaryhmät sisältävät 
olemassa olevat LEADER-ryhmät, jotka 
ovat kelpoisia Leader II1 tai Leader+2 tai 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
62 artiklan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto)3

mukaisesti;
_____________
1 Commission notice to the Member States 
laying down guidelines for global grants 
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or integrated operational programmes for 
which Member States are invited to 
submit applications for assistance in the 
framework of a Community initiative for 
rural development (Leader II) (EYVL C 
180, 1.7.1994, s. 48).
2 Komission tiedonanto, annettu 
14 päivänä huhtikuuta 2000 
jäsenvaltioille yhteisöaloitteen 
suuntaviivojen vahvistamisesta 
maaseudun kehittämiseksi (Leader+) 
(EYVL C 139, 18.5.2000, s. 5). 
Tiedonantoa viimeksi muutettu komission 
tiedonannolla yhteisöaloitteen 
suuntaviivojen vahvistamisesta 
maaseudun kehittämiseksi (Leader+) 
jäsenvaltioille 14 päivänä 
huhtikuuta 2000 annetun komission 
tiedonannon muuttamisesta (EYVL C 
294, 4.12.2003, s.11).
3 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen

Or. en

Tarkistus 800
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
viranomaisia yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa, jotka toimivat 
toimintaryhminä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
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ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

Or. en

Tarkistus 801
László Surján

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
ovat avoinna kansalaisyhteiskunnan 
osallistumiselle ja joiden päätöksenteossa 
julkisen sektorin tai yhdenkään yksittäisen 
eturyhmän osuus ei ole yli 49 prosenttia 
äänimäärästä;

Or. en

Tarkistus 802
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä, lukuun 
ottamatta toimenpideohjelmissa säädettyjä 
poikkeustapauksia koskien olemassa 
olevia paikallisen kehittämisen 
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institutionalisoituja rakenteita, joissa 
sallitaan erityiset äänestysjärjestelyt;

Or. it

Tarkistus 803
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei
lähtökohtaisesti ole yli 49 prosenttia 
äänimäärästä, mutta poikkeuksia sallitaan 
toimenpideohjelmissa paikallisille 
institutionalisoituneille kehitysrakenteille, 
joilla on erilaiset äänestysjärjestelmät;

Or. en

Tarkistus 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toteutetaan yhdennettyjen ja 
monialaisten, aluekohtaisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden avulla;

(c) toteutetaan yhdennettyjen ja 
monialaisten, aluekohtaisten paikallisten 
kestävien kehittämisstrategioiden avulla, 
jotka ottavat huomioon pitkän aikavälin 
vaikutukset;
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Or. en

Tarkistus 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta ja 
sosiokulttuurisia piirteitä paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 806
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen on oltava yhdenmukaista ja 
koordinoitua yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen välillä. Tämä on varmistettava 
muun muassa koordinoimalla valmiuksien 
kehittäminen sekä paikallisten 
kehittämisstrategioiden ja paikallisten 
kehittämisryhmien valinta, hyväksyminen 
ja rahoittaminen.

2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen on oltava yhdenmukaista ja 
koordinoitua yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen välillä. Tämä on varmistettava 
muun muassa koordinoimalla valmiuksien 
kehittäminen sekä paikallisten 
kehittämisstrategioiden ja paikallisten 
kehittämisryhmien valinta, hyväksyminen 
ja rahoittaminen paikallisviranomaisten 
kanssa.

Or. fr
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Tarkistus 807
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen on oltava yhdenmukaista ja 
koordinoitua yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen välillä. Tämä on varmistettava 
muun muassa koordinoimalla valmiuksien 
kehittäminen sekä paikallisten 
kehittämisstrategioiden ja paikallisten 
kehittämisryhmien valinta, hyväksyminen 
ja rahoittaminen.

2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen on oltava yhdenmukaista ja 
koordinoitua yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen välillä. Tämä on varmistettava 
muun muassa koordinoimalla valmiuksien 
kehittäminen sekä paikallisten 
kehittämisstrategioiden ja paikallisten 
kehittämisryhmien valinta, hyväksyminen 
ja rahoittaminen paikallisten 
viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 808
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
II osa – 28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Nämä paikalliset kehityssäännökset ovat 
edellytys kaupungeissa tehtäville ja 
yhdennetyille alueellisille investoinneille, 
jotka kuvataan tämän asetuksen 93, 93 
artikloissa ja asetuksen (EU) N:o 
(...)/2012 7 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisen kehittämisstrategian on 
sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:

1. Paikallisen kestävän 
kehittämisstrategian on sisällettävä 
vähintään seuraavat osatekijät:

Or. en

Tarkistus 810
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely;

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely riippuen 
paikallisten alueiden toimivuudesta ja 
kaupunkien ja maaseudun välisistä 
yhteyksistä;

Or. en

Tarkistus 811
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely;

a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely paikallisten 
alueiden sekä kaupunkien ja maaseudun 
välisten yhteyksien toimivuuden kannalta;

Or. fr
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Tarkistus 812
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely;

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely riippuen 
paikallisten alueiden toimivuudesta ja 
kaupunkien ja maaseudun välisistä 
yhteyksistä;

Or. en

Tarkistus 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
asiaankuuluvien ohjelmien kanssa;

(c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
asiaankuuluvien viranomaisten 
strategioiden ja ohjelmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana 
olevien yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen asiaankuuluvien ohjelmien 
kanssa;

c) kuvaus strategiasta ja sen yhtenäisyyttä 
osoittavista tavoitteista, erityisesti 
esikaupunkialueiden strategioita varten, 
joihin otetaan mukaan kaupunkien 
kumppanit ja maaseudun toimijat;

Or. fr

Tarkistus 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana 
olevien yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen asiaankuuluvien ohjelmien 
kanssa;

(c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
keskittyen sen yhtenäisyyteen ja erityisesti 
huomioon ottaen kaupunkien 
lähialueiden ja toiminta-alueiden 
strategiat, joissa on mukana sekä 
kaupunkikumppaneita että 
maaseututoimijoita;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että paikalliset kehittämisstrategiat toteutetaan kaupungin ja maaseudun 
suhteiden edistämiseksi. Lisäksi kaupunkien lähialueiden paikallisten toimijoiden tulisi olla 
täysimääräisesti mukana näissä paikallisissa kehittämisstrategioissa.
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Tarkistus 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
asiaankuuluvien ohjelmien kanssa;

(c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
asiaankuuluvien ohjelmien kanssa sekä 
tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artikloissa 
mainittujen monialaisten tavoitteiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 817
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) strategian rahoitussuunnitelma, mukaan 
luettuna yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen varojen suunniteltu jako.

(g) strategian rahoitussuunnitelma, mukaan 
luettuna yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen varojen suunniteltu jako ja 
erityisesti yhdennettyjen alueellisten 
investointien käyttö, kestävä 
kaupunkikehitys ja yhteiset 
toimintasuunnitelmat.

Or. en
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Tarkistus 818
László Surján

Ehdotus asetukseksi
toinen osa – 29 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) huolellinen suunnittelu paikallisten 
toimijoiden, tuensaajien ja potentiaalisten 
kumppanien valmiuksien kehittämiseksi 
alueen konkreettisiin tarpeisiin 
perustuvien hankkeiden valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa

Or. en

Tarkistus 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kehittämishankkeiden 
valintaperusteet. Valintaperusteita voidaan 
vahvistaa rahastokohtaisissa säännöissä.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kehittämishankkeiden 
valintaperusteet yhteisymmärryksessä 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa 
edellä 4 artiklan 4 kohdassa ja 
5 artiklassa määritettyjen periaatteiden 
mukaisesti. Valintaperusteita voidaan 
vahvistaa rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. fr

Tarkistus 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kehittämishankkeiden 
valintaperusteet. Valintaperusteita voidaan 
vahvistaa rahastokohtaisissa säännöissä.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kestävien
kehittämishankkeiden valintaperusteet. 
Valintaperusteita voidaan vahvistaa 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. en

Tarkistus 821
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustaneet tähän tarkoitukseen ja 
5 artiklassa mainitut kumppanit, 
erityisesti sosiaaliset kumppanit, ovat 
tämän komitean jäseniä;

Or. en

Tarkistus 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kestävien 
kehittämisstrategioiden valinnasta vastaa 
komitea, jonka kyseiset ohjelmien 
hallintoviranomaiset ovat perustaneet
tähän tarkoitukseen. 5 artiklassa mainitut 
kumppanit ovat asianmukaisesti 
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edustettuja tässä komiteassa.

Or. en

Tarkistus 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien paikallisten 
kehittämisstrategioiden valinta ja 
hyväksyntä on saatava päätökseen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

4. paikallisten kestävien 
kehittämisstrategioiden, jotka olemassa 
olevat paikalliset toimintaryhmät ovat 
suunnitelleet ja toteuttaneet, valinta ja 
hyväksyntä on saatava päätökseen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 ja 
vasta perustettujen paikallisten 
toimintaryhmien asettamien paikallisten 
kehittämisstrategioiden valinta ja 
hyväksyntä on saatava päätökseen 
viimeistään 31. joulukuuta 2016.

Or. en

Tarkistus 824
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen tekemässä 
päätöksessä paikallisen 
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston 
rahoitusosuudet. Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien 

5. Hallintoviranomaisen tekemässä 
päätöksessä paikallisen 
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston 
rahoitusosuudet. Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
paikallisviranomaisten tehtävät kaikkien 
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strategiaan liittyvien 
täytäntöönpanotehtävien osalta.

strategiaan liittyvien 
täytäntöönpanotehtävien osalta.

Or. fr

Tarkistus 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen tekemässä 
päätöksessä paikallisen 
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston 
rahoitusosuudet. Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

5. Hallintoviranomaisen tekemässä 
päätöksessä paikallisen kestävän 
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston 
rahoitusosuudet. Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

Or. en

Tarkistus 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua strategian kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Delegoitujen säädöksien käyttö strategian kattaman kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemiseksi on liiallista; paikallis- ja alueviranomaiset ovat yleensä vastuussa 
tällaisista tehtävistä, joissa tarvitaan yksityiskohtaista paikallistietoa.

Tarkistus 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua strategian 
kattaman kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 828
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
II osa – 29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua strategian kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

6. Euroopan komission antamien 
säännösten puitteissa paikallisen 
kehitysstrategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittelyn vahvistavat 
ohjelmatyöstä vastuussa olevat 
viranomaiset sopivimmalla aluetasolla 
perustuen todellisiin paikallistason 
sosioekonomisiin edellytyksiin.

Or. it
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Perustelu

Koskien Leader-toimintaa, vähimmäisalueita ja -pinta-aloja, jotka hallintoviranomainen voi 
valita, olisi hyvä täsmentää, että komissio vahvistaa yleisen säännön, jota tulee soveltaa 
erilaisissa alueellisissa ja paikallisissa toiminnoissa täysimääräisen toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti.

Tarkistus 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Paikallisten toimintaryhmien on 
suunniteltava ja pantava täytäntöön 
paikalliset kehittämisstrategiat.

Paikallisten toimintaryhmien on 
suunniteltava ja pantava täytäntöön 
paikalliset kestävät kehittämisstrategiat.

Or. en

Tarkistus 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä paikallisen 
toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä edellä 
4 artiklan 4 kohdassa määritellyn 
menettelyn mukaisesti paikallisen 
toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

Or. fr

Tarkistus 831
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, 
joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat 
oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen 
rakenteeseen.

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden 
paikallisviranomaisen, joka toimii 
vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa 
asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti
järjestettyyn yhteiseen julkiseen 
rakenteeseen. Kummassakin tapauksessa 
hallintoviranomaisen tulisi ryhtyä 
toimenpiteisiin nimetyn vetäjän tai 
järjestetyn yhteisen rakenteen hanketta ja 
ohjelmaa koskevien 
hallinnointivalmiuksien arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 832
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, 
joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat 
oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen 
rakenteeseen.

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden 
paikallisviranomaisen, joka toimii 
vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa 
asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti 
järjestettyyn yhteiseen julkiseen 
rakenteeseen.

Or. fr

Tarkistus 833
Bogusław Sonik
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, 
joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat 
oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen 
rakenteeseen.

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden 
paikallisviranomaisen, joka toimii 
vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa 
asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti 
järjestettyyn yhteiseen julkiseen
rakenteeseen.

Or. en

Tarkistus 834
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön 
toimia;

(a) parantaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön 
toimia ja edistää aktiivisesti hankkeen ja 
ohjelman hallinnointivalmiuksien ja 
niihin liittyvien kykyjen leviämistä;

Or. en

Tarkistus 835
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
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50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta (yksityisiltä 
ja järjestöiltä), valintapäätöksiin on 
mahdollista hakea muutosta ja valinta on 
mahdollista suorittaa kirjallista menettelyä 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 836
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
40 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin ja yhdistysten 
kumppaneilta, valintapäätöksiin on 
mahdollista hakea muutosta ja valinta on 
mahdollista suorittaa kirjallista menettelyä 
noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 

(b) suunnitella sukupuolten tasa-arvoon 
perustuva syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
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eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

Or. en

Tarkistus 838
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
40 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta (yksityisiltä 
ja järjestöiltä), valintapäätöksiin on 
mahdollista hakea muutosta ja valinta on 
mahdollista suorittaa kirjallista menettelyä 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varmistaa, että toimia valittaessa 
noudatetaan paikallista kehittämisstrategiaa 

(c) varmistaa, että toimia valittaessa 
noudatetaan paikallista kestävää 
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asettamalla ne tärkeysjärjestykseen sen 
mukaan, kuinka hyvin ne edistävät 
strategioiden tavoitteiden saavuttamista;

kehittämisstrategiaa asettamalla ne 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka 
hyvin ne edistävät strategioiden 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 840
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 30 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varmistaa, että toimia valittaessa 
noudatetaan paikallista 
kehittämisstrategiaa asettamalla ne 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka 
hyvin ne edistävät strategioiden 
tavoitteiden saavuttamista;

(c) varmistaa, että toimia ja tukikelpoisia 
investointeja valittaessa pannaan 
täytäntöön paikallinen kehittämisstrategia
asettamalla toimet tärkeysjärjestykseen sen 
mukaan, kuinka hyvin ne edistävät 
strategioiden tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelman saavuttamista;

Or. pt

Perustelu

On välttämätöntä, että paikallisten toimintaryhmien pääasiallisena tehtävänä on taata 
aiemmin määritellyn kehittämisstrategian täytäntöönpano ja että tähän hyväksyttyyn 
strategiaan ei tehdä jatkuvasti muutoksia. Tarkoituksena on, että paikalliset toimintaryhmät 
määrittelevät tukikelpoiset investoinnit ja toimintasuunnitelman, jotta voidaan taata 
hyväksytyn strategian mahdollisimman laaja täytäntöönpano.

Tarkistus 841
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valmistelutuen kustannukset; (a) valmistelutuen ja paikallisten 
kehittämisstrategioiden valmistelemisen
kustannukset;
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Or. pt

Perustelu

Kaikki paikallisen kehittämisstrategian valmisteluun liittyvät kustannukset on rahoitettava. 
Tällaisia kustannuksia ovat erityisesti tutkimukset, hankkeet, strategiset analyysit ja kaikki 
tehdyt investoinnit, joiden tarkoituksena on määritellä oikeaoppisesti täytäntöönpantava 
strategia.

Tarkistus 842
László Surján

Ehdotus asetukseksi
II osa – 31 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) valmiuksien kehittäminen, 
koulutukset paikallisille toimijoille 
ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta

Or. en

Tarkistus 843
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä investointitarpeita 
osoittavaan ennakkoarviointiin.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
piiriin kuuluvia rahastoja voidaan käyttää 
rahoitusvälineiden – kyseeseen tulevat
myös rahastojen rahastot – tukemiseen 
ohjelmassa, jotta edistetään prioriteetin 
mukaisten erityisten tavoitteiden 
saavuttamista; tämän on perustuttava 
markkinoiden toimimattomuutta tai 
puutteellista investointitilannetta sekä 
investointitarpeita osoittavaan 
ennakkoarviointiin, joka on laadittu 
liitteessä XX vahvistettujen sääntöjen 
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mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
helpotettava rahoitusvälineiden käyttöä.

Or. xm

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä poistamaan rahoitusvälineiden käytön hallinnollisia ja 
oikeudellisia esteitä. Tämänhetkisessä tilanteessa tietyt Euroopan alueet eivät voi hyötyä 
rahoitusvälineistä, joita tarjotaan muun muassa rakennerahastoista. Tämä estää rahastojen 
täysimääräisen vaikutuksen.

Tarkistus 844
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä investointitarpeita 
osoittavaan ennakkoarviointiin.

Yhteisiä säännöksiä koskevien asetusten
mukaisia rahastoja voidaan käyttää 
rahoitusvälineiden – kyseeseen tulevat 
myös rahastojen rahastot – tukemiseen 
ohjelmassa, jotta edistetään prioriteetin 
mukaisten temaattisten ja erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä investointitarpeita 
todistaneeseen ennakkoarviointiin.

Or. en

Tarkistus 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja Yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
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voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä investointitarpeita 
osoittavaan ennakkoarviointiin.

voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
myös silloin, kun kyseessä on 
makroalueen kehitysrahaston ohjelma –
tukemiseen ohjelmassa tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelmassa, jotta 
edistetään prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä investointitarpeita 
osoittavaan ennakkoarviointiin.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 846
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä 
investointitarpeita osoittavaan 
ennakkoarviointiin.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin.

Or. de

Tarkistus 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin, mikroluottoihin
ja takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Or. en

Tarkistus 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 32 artikla – 1 kohta – kolmas alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista 
ja loppukäyttäjille avustusten, 

Poistetaan.
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korkotukien, takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. es

Tarkistus 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineiden 
ennakkoarvioinnista ja loppukäyttäjille 
avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yhdenmukaiset edellytykset 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastusmenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, sillä tämä on selitetty riittävän hyvin 2 kohdassa; Tämä ei vaikuta tukia koskeviin 
oikeudellisiin vaatimuksiin; Huomattavan hallinnollisen taakan vaara ilman saavutettavaa 
lisäarvoa. Oikeusvarmuuden vuoksi ei ennakkoarviointia koskevia delegoituja säädöksiä, 
vaan täytäntöönpanoasetuksella säädetyt säännökset. Poistetaan komission valta tukien 
yhdistämiseen, sillä yhdistäminen on riittävissä määrin säädelty tukia koskevissa 
säännöksissä. Rahoitusvälineitä koskevan erikoisoikeuden välttäminen. Muut säännökset 
35 a artiklassa. 
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Tarkistus 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineiden 
ennakkoarvioinnista ja loppukäyttäjille 
avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineiden 
ennakkoarvioinnista ja loppukäyttäjille 
avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten, mikroluottojen ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Tarkistus 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tähän otsikkoon sisältymättömiä 
määräyksiä sovelletaan vain toimeen tai 
tuensaajiin (rahoitusväline). 

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että loppukäyttäjiin ei sovelleta tähän otsikkoon sisältymättömiä määräyksiä 
(esimerkiksi sääntöjenvastaisuudet, tuloja tuottavat hankkeet, toimien kesto) 
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Tarkistus 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunkialueiden kehittämis- tai 
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunkialueiden kehittämis- tai 
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät 59 artiklan 3 kohdan n 
alakohdassa määritettyä arvorajaa 
huomioimatta.

Or. de

Perustelu

Taloudellisesti epärealistinen metropolien kiinteistöhintoja koskeva katsantokanta. 

Tarkistus 854
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin 
sovelletaan varainhoitoasetuksen [VIII] 
osastoa. Yhteisen strategiakehyksen
rahastoista 1 kohdan a alakohdan mukaisiin 
rahoitusvälineisiin osoitetut 
rahoitusosuudet on vietävä erillisille tileille 

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin 
sovelletaan varainhoitoasetuksen [VIII] 
osastoa. Yhteisiä säännöksiä koskevien 
asetusten mukaisista rahastoista 1 kohdan 
a alakohdan mukaisiin rahoitusvälineisiin 
osoitetut rahoitusosuudet on vietävä 
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ja käytettävä asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti tukemaan sellaisia toimenpiteitä 
ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan 
ohjelman tai ohjelmien mukaisia.

erillisille tileille ja käytettävä 
asianomaisten yhteisiä säännöksiä 
koskevien asetusten mukaisten rahastojen 
tavoitteiden mukaisesti tukemaan sellaisia 
toimenpiteitä ja loppukäyttäjiä, jotka ovat 
kyseisten rahoitusosuuksien lähteenä 
olevan ohjelman tai ohjelmien mukaisia.

Or. en

Tarkistus 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin 
sovelletaan varainhoitoasetuksen [VIII] 
osastoa. Yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista 1 kohdan a alakohdan mukaisiin 
rahoitusvälineisiin osoitetut 
rahoitusosuudet on vietävä erillisille tileille 
ja käytettävä asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti tukemaan sellaisia toimenpiteitä 
ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan 
ohjelman tai ohjelmien mukaisia.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin 
sovelletaan varainhoitoasetuksen [VIII] 
osastoa. Yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista 1 kohdan a alakohdan mukaisiin 
rahoitusvälineisiin osoitetut 
rahoitusosuudet on vietävä erillisille tileille 
ja käytettävä asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti tukemaan sellaisia toimenpiteitä 
ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan 
ohjelman tai ohjelmien taikka 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman
mukaisia.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
erityissäännöt, jotka koskevat b 
alakohdassa tarkoitettuja tietyn tyyppisiä 
rahoitusvälineitä sekä tuotteita, joita 
kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vaarana rajoittavat, ennakoimattomat säännökset. Tuotteiden kohdalla edellytetään 
mahdollisimman suurta joustoa.

Tarkistus 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 33 artikla – 3 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
erityissäännöt, jotka koskevat 
b alakohdassa tarkoitettuja tietyn 
tyyppisiä rahoitusvälineitä sekä tuotteita, 
joita kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 33 artikla – 3 kohta – toinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti
erityissäännöt, jotka koskevat 
b alakohdassa tarkoitettuja tietyn tyyppisiä 
rahoitusvälineitä sekä tuotteita, joita 
kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanoasetuksella erityissäännöt, 
jotka koskevat b alakohdassa tarkoitettuja 
tietyn tyyppisiä rahoitusvälineitä sekä 
tuotteita, joita kyseisillä välineillä voidaan 
tuottaa.

Or. es

Perustelu

Komission mahdollisuus antaa delegoituja säädöksiä JEREMIE-välineessä koko kauden 
2014–2020 ajan voi luoda toimintatapojen ja menettelyjen vahvistamiseen liittyvää 
epävarmuutta ja jarruttaa näin aloitteeseen osallistumista. Jotta hankkeita voidaan tukea 
JEREMIE-välineestä, on selkeät hallintosäännöt ja yksinkertaiset valvontamenettelyt 
vahvistettava jo ohjelmakauden alussa.

Tarkistus 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista rahoitettujen 
– oikeussubjektien pääomaan, jotka 
panevat täytäntöön asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisia rahoitusvälineitä ja jotka 
toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän 
asetuksen tavoitteiden mukaisten uusien
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai

(a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista rahoitettujen 
– oikeussubjektien pääomaan, jotka 
panevat täytäntöön asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisia rahoitusvälineitä ja jotka 
toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän 
asetuksen tavoitteiden mukaisten 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai

Or. de
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Perustelu

On mahdollistettava sekä olemassa olevien että uusien rahoitusvälineiden tukeminen. 

Tarkistus 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista rahoitettujen 
– oikeussubjektien pääomaan, jotka 
panevat täytäntöön asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisia rahoitusvälineitä ja jotka 
toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän 
asetuksen tavoitteiden mukaisten uusien 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai

(a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tai muista 
EU:n välineistä rahoitettujen –
oikeussubjektien pääomaan, jotka panevat 
täytäntöön asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisia rahoitusvälineitä ja jotka 
toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän 
asetuksen tavoitteiden mukaisten uusien 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai

Or. en

Tarkistus 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta 

Poistetaan.



PE491.054v01-00 44/167 AM\903903FI.doc

FI

sekä hallinnointikustannuksista ja -
korvauksista tai -palkkioista.

Or. de

Tarkistus 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 33 artikla – 4 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanoasetuksella säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

Or. es

Perustelu

Komission mahdollisuus antaa delegoituja säädöksiä JEREMIE-välineessä koko kauden 
2014-2020 ajan voi luoda toimintatapojen ja menettelyjen vahvistamiseen liittyvää 
epävarmuutta ja jarruttaa näin aloitteeseen osallistumista. Jotta hankkeita voidaan tukea 
JEREMIE-välineestä, on selkeät hallintosäännöt ja yksinkertaiset valvontamenettelyt 
vahvistettava jo ohjelmakauden alussa.

Tarkistus 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 33 artikla – 4 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksista, 

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa 
vahvistetaan säännöt rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
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täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

Or. es

Tarkistus 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta 
sekä hallinnointikustannuksista ja -
korvauksista tai -palkkioista. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Yhdymme neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon, jonka mukaan ehdotettujen 
delegoitujen säädösten pitäisi oikeastaan olla täytäntöönpanosäädöksiä. 

Tarkistus 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun 4 kohdan b alakohdan i ja ii 
alakohdassa tarkoitetut yhteisöt panevat 
rahoitusvälineitä täytäntöön rahastojen 

5. Kun 4 kohdan b alakohdan i ja ii 
alakohdassa tarkoitetut yhteisöt panevat 
rahoitusvälineitä täytäntöön rahastojen 
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rahastojen avulla, ne voivat siirtää osan 
täytäntöönpanotehtävistä edelleen 
rahoituksenvälittäjille sillä edellytyksellä, 
että kyseiset yhteisöt varmistavat omalla 
vastuullaan, että rahoituksenvälittäjät 
täyttävät varainhoitoasetuksen [57 
artiklassa ja 131 artiklan 1, 1 a ja 3 
kohdassa] säädetyt vaatimukset. 
Rahoituksenvälittäjät on valittava avointen, 
läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja 
syrjimättömien menettelyjen avulla, 
eturistiriitoja välttäen.

rahastojen avulla, ne voivat siirtää osan 
täytäntöönpanotehtävistä edelleen 
rahoituksenvälittäjille sillä edellytyksellä, 
että rahoituksenvälittäjät täyttävät 
varainhoitoasetuksen [57 artiklassa ja 131 
artiklan 1, 1 a ja 3 kohdassa] säädetyt 
vaatimukset. Rahoituksenvälittäjät on 
valittava avointen, läpinäkyvien, 
oikeasuhteisten ja syrjimättömien 
menettelyjen avulla, eturistiriitoja välttäen.

Or. de

Perustelu

Vastuu on määrittelemätön oikeudellinen käsite; ei selvyyttä oikeudellisesta seuraamuksesta.

Tarkistus 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, joille 
täytäntöönpanotehtäviä on siirretty, voivat 
avata varainhoitotilejä omissa nimissään ja 
hallintoviranomaisen puolesta. Näillä 
varainhoitotileillä olevien varojen 
hoitamisessa on noudatettava 
moitteettoman varainhoidon periaatetta ja 
asianmukaisia vakavaraisuussääntöjä, ja 
kyseisten varojen likviditeetin on oltava 
riittävä.

6. Edellä 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, joille 
täytäntöönpanotehtäviä on siirretty, voivat 
avata varainhoitotilejä omissa nimissään ja 
hallintoviranomaisen puolesta ja valvovat 
rahoitusvälinettä erillisenä 
rahoitusyksikkönä. Tässä tapauksessa 
uusien rahoitusvälineeseen sijoitettujen 
varojen (myös toimenpideohjelman varat) 
ja alun perin rahoituslaitoksen käytössä 
olleiden varojen erillään pysyminen 
varmistetaan erillisellä kirjanpidolla.

Or. de

Perustelu

Joidenkin tukipankkien liiketoimintamallin vuoksi rahoitusvälineitä ei voida luoda sulkutilien 
kautta. Kuluvana tukikautena hyväksi todettua menettelytapaa on noudatettava jatkossakin 
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johdonmukaisesti.

Tarkistus 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt erityisvaatimuksista, jotka 
koskevat täytäntöönpanotehtävät 
suoritettavaksi saaneiden yhteisöjen 
hallinnoimien varojen siirtämistä ja 
hallinnointia sekä varojen muuntamista 
euron ja kansallisten valuuttojen välillä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Rikkoo toissijaisuusperiaatetta. Rahoitussopimuksen puitteissa hallintoviranomaisen ja 
täytäntöönpanosta vastaavan tahon välillä tehty sopimus.

Tarkistus 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 

7. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanoasetuksella
yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.
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valuuttojen välillä.

Or. es

Perustelu

Komission mahdollisuus antaa delegoituja säädöksiä JEREMIE-välineessä koko kauden 
2014–2020 ajan voi luoda toimintatapojen ja menettelyjen vahvistamiseen liittyvää 
epävarmuutta ja jarruttaa näin aloitteeseen osallistumista. Jotta hankkeita voidaan tukea 
JEREMIE-välineestä, on selkeät hallintosäännöt ja yksinkertaiset valvontamenettelyt 
vahvistettava jo ohjelmakauden alussa.

Tarkistus 869
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt erityisvaatimuksista, jotka 
koskevat täytäntöönpanotehtävät 
suoritettavaksi saaneiden yhteisöjen 
hallinnoimien varojen siirtämistä ja 
hallinnointia sekä varojen muuntamista 
euron ja kansallisten valuuttojen välillä.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt erityisvaatimuksista, jotka 
koskevat täytäntöönpanotehtävät 
suoritettavaksi saaneiden yhteisöjen 
hallinnoimien varojen siirtämistä ja 
hallinnointia, erityisehtoja, joiden 
mukaisesti rahoitusvälineiden 
rahoitusosuudet, jotka eivät tule yhteisiä 
säännöksiä koskevien asetusten 
mukaisista rahastoista, voidaan ottaa 
huomioon kansallisena osarahoituksena 
sekä varojen muuntamista euron ja 
kansallisten valuuttojen välillä.

Or. en

Tarkistus 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 33 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.

Or. es

Tarkistus 871
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevan 64 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt elimet eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 34 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevan 64 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt elimet eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

1. Jäljempänä olevan 64 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt elimet eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 4 kohdan b
alakohdan i ja ii alakohtien mukaisesti 
täytäntöön pantuja rahoitusvälineitä. Ne 
saavat säännöllisin väliajoin 
tarkastuskertomuksia elimiltä, joille 
kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

Or. de

Perustelu

EU:n tasolla perustetuilla rahoitusvälineillä ei tule olla etuoikeutta jäsenvaltioiden valtion 
hallinnoimiin tukia myöntäviin tahoihin nähden.

Tarkistus 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevan 64 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt elimet eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

1. Hallintoelimet eivät saa tarkastaa paikan 
päällä sellaisia toimia, jotka käsittävät 
33 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

Or. es

Tarkistus 874
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmien tarkastuksesta vastaavat 
elimet eivät saa tarkastaa sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan a
alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä, eivätkä kyseisiin 
rahoitusvälineisiin liittyviä hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä. Ne saavat 
säännöllisin väliajoin tarkastuskertomuksia 
tarkastajilta, jotka on nimetty kyseisten 
rahoitusvälineiden perustamisesta 
tehdyissä sopimuksissa.

2. Ohjelmien tarkastuksesta vastaavat 
elimet eivät saa tarkastaa sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 4 kohdan b
alakohdan i ja ii alakohtien mukaisesti 
täytäntöön pantuja rahoitusvälineitä, 
eivätkä kyseisiin rahoitusvälineisiin 
liittyviä hallinto- ja valvontajärjestelmiä. 
Ne saavat säännöllisin väliajoin 
tarkastuskertomuksia tarkastajilta, jotka on 
nimetty kyseisten rahoitusvälineiden 
perustamisesta tehdyissä sopimuksissa.

Or. de

Perustelu

EU:n tasolla perustetuilla rahoitusvälineillä ei tule olla etuoikeutta jäsenvaltioiden valtion 
hallinnoimiin tukia myöntäviin tahoihin nähden.

Tarkistus 875
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelmien tarkastuksesta vastaavat 
elimet suorittavat tarkastuksia 
loppukäyttäjien tasolla ainoastaan, kun 
tositteet eivät ole saatavissa 
rahoitusvälineen tai hallintoviranomaisen 
tasolla, kun valvonta ja tarkastus ovat 
riittämättömiä tai kun on perusteltu 
epäily, että tositteet eivät vastaa 
rahoitusvälineestä annetun tuen todellista 
käyttöä.

Or. en
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Tarkistus 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ja 33 artiklan 4 kohdan b 
alakohdan i, ii ja iii alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pantujen rahoitusvälineiden 
hallinto- ja valvontajärjestelyjä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 33 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantujen 
rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanoasetuksella 33 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantujen 
rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyt.

Or. es

Tarkistus 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 34 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, jotka koskevat 33 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantujen 
rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
33 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
33 artiklan 4 kohdan b alakohdan i, ii ja 
iii alakohdan mukaisesti täytäntöön 
pantujen rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

Or. es

Tarkistus 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä sääntöjä, jotka 
koskevat 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ja 33 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan i, ii ja iii alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantujen 
rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Yhdymme neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon, jonka mukaan ehdotettujen 
delegoitujen säädösten pitäisi oikeastaan olla täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 880
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineiden menoja sisältävät 
maksupyynnöt

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa suhde 121 artiklaan jää epäselväksi.

Tarkistus 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä 
koskevien maksupyyntöjen on sisällettävä 
ja niissä on erikseen ilmoitettava 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä.

1. Rahoitusvälineitä koskevien 
maksupyyntöjen on sisällettävä ja niissä on 
erikseen ilmoitettava rahoitusvälineeseen 
maksetun tuen kokonaismäärä.

Or. de

Perustelu

Jälleenrahoituskustannusten säästö kansallisessa yhteisrahoituksessa. Vrt. korkean tason 
ryhmän 15. toukokuuta 2011 antamat suositukset.

Tarkistus 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän 
on sisällettävä ja siinä on erikseen 
ilmoitettava se tuen kokonaismäärä, joka 
on maksettu tai joka odotetaan 
maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, 
enintään kahden vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot mukaan luettuina.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, sillä lisää turhaa hallintotaakkaa ja rajoittaa sellaisten rahoitusvälineiden 
joustavuutta, jotka alunperin on suunnattu loppukäyttäjille suoritettaviin maksuihin.

Tarkistus 883
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän 
on sisällettävä ja siinä on erikseen 
ilmoitettava se tuen kokonaismäärä, joka 
on maksettu tai joka odotetaan 
maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 

Poistetaan.
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tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, 
enintään kahden vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 884
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän on 
sisällettävä ja siinä on erikseen ilmoitettava 
se tuen kokonaismäärä, joka on maksettu 
tai joka odotetaan maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, enintään 
kahden vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset tai 
-palkkiot mukaan luettuina.

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän on 
sisällettävä ja siinä on erikseen ilmoitettava 
se tuen kokonaismäärä, joka on maksettu 
tai joka odotetaan maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, enintään 
kolmen vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset tai 
-palkkiot mukaan luettuina.

Or. de

Perustelu

Innovatiiviset rahoitusvälineet tarvitsevat tietyn toiminta-ajan, ennen kuin ne ovat todella 
toimivia. Lisäksi ne ovat alttiina markkinaheilahteluille, joita ei toimenpideohjelman 
laatimishetkellä voida ennustaa ja joilla voi olla huomattava vaikutus vuosittain maksettaviin 
määrärahoihin. Tämä tulisi ottaa huomioon pidentämällä ajanjaksoa, jotta taattaisiin riittävä 
jousto ja mahdollisuus varojen täysimääräiseen käyttöön.

Tarkistus 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 
4 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän on 
sisällettävä ja siinä on erikseen ilmoitettava 
se tuen kokonaismäärä, joka on maksettu 
tai joka odotetaan maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, enintään 
kahden vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset tai 
-palkkiot mukaan luettuina.

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 
4 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän on 
sisällettävä ja siinä on erikseen ilmoitettava 
se tuen kokonaismäärä, joka on maksettu 
tai joka odotetaan maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, enintään 
neljän vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset tai 
-palkkiot mukaan luettuina.

Or. es

Perustelu

Kahden vuoden ajanjakso rahoitusvälineiden käyttämiseen niiden käyttöönotosta lähtien on 
aivan liian rajoittava, koska näiden välineiden elinkaari on pidempi (esimerkiksi 
pääomasijoitusrahastoissa keskiarvo on neljä vuotta investointeja ja neljä vuotta 
investoinneista luopumista varten). On syrjivää kohtelua olla soveltamatta tätä ajanjaksoa 
EU:ssa luotuihin rahoitusvälineisiin.

Tarkistus 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 
4 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän on 

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 
4 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän on 
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sisällettävä ja siinä on erikseen ilmoitettava 
se tuen kokonaismäärä, joka on maksettu 
tai joka odotetaan maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, 
enintään kahden vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot mukaan luettuina.

sisällettävä ja siinä on erikseen ilmoitettava 
se tuen kokonaismäärä, joka on maksettu 
tai joka odotetaan maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten.

Or. es

Perustelu

Kahden vuoden ajanjakso muodostaa rajoituksia, jotka vaikeuttavat rahaston 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti 
määritettyä määrää on mukautettava 
myöhemmissä maksupyynnöissä, jotta 
voidaan ottaa huomioon kyseiseen 
rahoitusvälineeseen aiemmin maksetun 
tukimäärän sekä loppukäyttäjiin 
tosiasiallisesti investoitujen määrien ero, 
maksetut hallinnointikustannukset ja -
korvaukset tai -palkkiot mukaan 
luettuina. Nämä määrät on ilmoitettava 
maksupyynnössä erikseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, sillä lisää turhaa hallintotaakkaa ja rajoittaa sellaisten rahoitusvälineiden 
joustavuutta, jotka alunperin on suunnattu loppukäyttäjille suoritettaviin maksuihin.
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Tarkistus 888
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti 
määritettyä määrää on mukautettava 
myöhemmissä maksupyynnöissä, jotta 
voidaan ottaa huomioon kyseiseen 
rahoitusvälineeseen aiemmin maksetun 
tukimäärän sekä loppukäyttäjiin 
tosiasiallisesti investoitujen määrien ero, 
maksetut hallinnointikustannukset ja -
korvaukset tai -palkkiot mukaan 
luettuina. Nämä määrät on ilmoitettava 
maksupyynnössä erikseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia 
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhdymme neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon, jonka mukaan ehdotettujen 
delegoitujen säädösten pitäisi oikeastaan olla täytäntöönpanosäädöksiä.
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Tarkistus 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia 
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanoasetuksella erityissäännöt, 
jotka koskevat rahoitusvälineisiin tehtäviä 
maksuja ja maksujen peruuttamista sekä 
mahdollisia maksupyyntöihin liittyviä 
seurauksia.

Or. es

Tarkistus 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia 
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia 
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

Or. es

Tarkistus 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
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koskevat rahoitusvälineisiin tehtäviä 
maksuja ja maksujen peruuttamista sekä 
mahdollisia maksupyyntöihin liittyviä 
seurauksia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Yhdymme neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon, jonka mukaan ehdotettujen 
delegoitujen säädösten pitäisi oikeastaan olla täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Perustamisen yhteydessä 
rahoitusvälineille määritellään tarvittavat 
rahoitusehdot ja niiden tarkoitus 
rahoitussopimuksessa. Tässä pätevät 
seuraavat ehdot:
i) Lainojen, osuuksien tai taattujen 
velkojen takaisinmaksun on 
myöntämishetkellä oltava taattu;
ii) Vaikeassa tilanteessa olevien yritysten 
rahoittaminen ei ole sallittua.

Or. de

Perustelu

Kaikki mahdolliset tukikelpoisuuden erityiset rajoitukset on säädettävä strategiakehystä 
koskevassa asetuksessa.
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Tarkistus 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoiset menot ohjelman päättyessä Tukikelpoiset menot ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman
päättyessä

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman päättyessä rahoitusvälineen 
tukikelpoisiksi menoiksi katsotaan 
rahoitusvälineestä 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana 
tosiasiallisesti maksettu tai, 
takuurahastojen tapauksessa, sidottu 
kokonaismäärä, joka vastaa seuraavia eriä:

1. Ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelman päättyessä 
rahoitusvälineen tukikelpoisiksi menoiksi 
katsotaan rahoitusvälineestä 55 artiklan 2 
kohdassa mainittuna tukikelpoisuusaikana 
tosiasiallisesti maksettu tai, 
takuurahastojen tapauksessa, sidottu 
kokonaismäärä, joka vastaa seuraavia eriä:

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 896
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rahoitusvälineisiin yhdistettynä käytetyt 
pääomitetut korkotuet tai 
takauspalkkiohyvitykset, jotka tulevat 
maksettaviksi enintään kymmenen vuoden 
ajalta 55 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
tukikelpoisuusajan jälkeen ja jotka 
maksetaan kyseistä tarkoitusta varten 
perustetulle sulkutilille; ne maksetaan 
tosiasiallisesti 55 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun tukikelpoisuusajan jälkeen, 
mutta ne koskevat lainoja tai muita 
riskirahoitusvälineitä, jotka on maksettu 
loppukäyttäjiin tehtyjä investointeja varten 
55 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
tukikelpoisuusaikana;

(c) rahoitusvälineisiin yhdistettynä käytetyt 
pääomitetut korkotuet tai 
takauspalkkiohyvitykset, jotka tulevat 
maksettaviksi enintään kymmenen vuoden 
ajalta 55 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
tukikelpoisuusajan jälkeen ja jotka 
maksetaan kyseistä tarkoitusta varten 
perustetulle sulkutilille tai ovat erillisesti 
kirjattavissa; ne maksetaan tosiasiallisesti 
55 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
tukikelpoisuusajan jälkeen, mutta ne 
koskevat lainoja tai muita 
riskirahoitusvälineitä, jotka on maksettu 
loppukäyttäjiin tehtyjä investointeja varten 
55 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
tukikelpoisuusaikana;

Or. de

Perustelu

Joidenkin tukipankkien liiketoimintamallin vuoksi rahoitusvälineitä ei voida luoda sulkutilien 
kautta.

Tarkistus 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat oman pääoman 
ehtoiset välineet ja mikroluotot, ne 
pääomitetut hallinnointikustannukset 
taikka -korvaukset tai -palkkiot, jotka 
tulevat maksettaviksi enintään viiden 
vuoden ajalta 55 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun tukikelpoisuusajan jälkeen 
loppukäyttäjiin mainittuna 
tukikelpoisuusaikana tehtyjen investointien 

2. Pääomitetut hallinnointikustannukset 
taikka -korvaukset tai -palkkiot, jotka 
tulevat maksettaviksi enintään viiden 
vuoden ajalta 55 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun tukikelpoisuusajan jälkeen 
loppukäyttäjiin mainittuna 
tukikelpoisuusaikana tehtyjen investointien 
osalta ja joihin ei voida soveltaa 37 ja 38 
artiklan säännöksiä, voidaan katsoa 
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osalta ja joihin ei voida soveltaa 37 ja 38 
artiklan säännöksiä, voidaan katsoa 
tukikelpoisiksi menoiksi, kun ne maksetaan 
kyseistä tarkoitusta varten perustetulle 
sulkutilille.

tukikelpoisiksi menoiksi, kun ne maksetaan 
kyseistä tarkoitusta varten perustetulle 
sulkutilille tai ovat erillisesti kirjattavissa.

Or. de

Perustelu

Kaikenlaisten rahoitusvälineiden käyttöalan laajentaminen. Joidenkin tukipankkien 
liiketoimintamallin vuoksi rahoitusvälineitä ei voida luoda sulkutilien kautta.

Tarkistus 898
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 36 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä; ja

i) Yhteisiä säännöksiä koskevien 
asetusten mukaisista rahastoista 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä; ja

Or. en

Tarkistus 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista.

Poistetaan.

Or. de



AM\903903FI.doc 65/167 PE491.054v01-00

FI

Perustelu

Oikeusvarmuus

Tarkistus 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista.

4. Komissio perustaa 
täytäntöönpanoasetuksella korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän.

Or. es

Perustelu

Komission mahdollisuus antaa delegoituja säädöksiä JEREMIE-välineessä koko kauden 
2014–2020 ajan voi luoda toimintatapojen ja menettelyjen vahvistamiseen liittyvää 
epävarmuutta ja jarruttaa näin aloitteeseen osallistumista. Jotta hankkeita voidaan tukea 
JEREMIE-välineestä, on selkeät hallintosäännöt ja yksinkertaiset valvontamenettelyt 
vahvistettava jo ohjelmakauden alussa.

Tarkistus 901
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa asetetaan erityissäännöt, jotka 
koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista.
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Or. en

Tarkistus 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa säännöksiä, jotka 
koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Oikeusvarmuus

Tarkistus 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 
22 artiklan 1 kohdassa mainitut 
edellytykset, on talouskasvun ja 
kilpailukyvyn edistämiseksi –
mahdollisesti komission tuella –
käytettävä korkotuottoja tai muita voittoja 
erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de
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Perustelu

Riskinjaon rahoitusväline osoittaa tarpeen tukea erityisesti infrastruktuurihankkeita 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevissa jäsenvaltiossa, sillä niillä voidaan tehokkaasti 
edistää kestävää kilpailukykyä.

Tarkistus 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
maksetusta tuesta johtuvien varojen 
uudelleenkäyttö ohjelman päättämiseen asti

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
maksetusta tuesta johtuvien varojen 
uudelleenkäyttö ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelman päättämiseen 
asti

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 905
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 38 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotot ja muut tulot, kuten korot, 
takauspalkkiot, osingot, pääomatulo tai 
muut investoinneista saadut tulot, jotka 
johtuvat yhteisen strategiakehyksen
rahastoista rahoitusvälineeseen maksetusta 
tuesta, on käytettävä tapauksen mukaan 
seuraaviin tarkoituksiin enintään tarvitun 
määrän suuruisena:

2. Tuotot ja muut tulot, kuten korot, 
takauspalkkiot, osingot, pääomatulo tai 
muut investoinneista saadut tulot, jotka 
johtuvat yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen mukaisista rahastoista 
rahoitusvälineeseen maksetusta tuesta, on 
käytettävä tapauksen mukaan seuraaviin 
tarkoituksiin enintään tarvitun määrän 
suuruisena:
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Or. en

Tarkistus 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuesta johtuvat pääomavarat, jotka saadaan 
investoinneista tai takaussopimuksiin 
sidottujen varojen vapautumisesta, on 
käytettävä uudelleen samojen tai muiden 
rahoitusvälineiden kautta tehtäviin uusiin 
investointeihin ohjelman tai ohjelmien 
tavoitteiden mukaisesti.

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuesta johtuvat pääomavarat, jotka saadaan 
investoinneista tai takaussopimuksiin 
sidottujen varojen vapautumisesta, on 
käytettävä uudelleen samojen tai muiden 
rahoitusvälineiden kautta tehtäviin uusiin 
investointeihin ohjelman tai ohjelmien 
taikka makroalueen kehitysrahaston 
ohjelman tai ohjelmien tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
II osa – 38 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotot ja muut tulot, kuten korot, 
takauspalkkiot, osingot, pääomatulo tai 
muut investoinneista saadut tulot, jotka 
johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineeseen maksetusta 
tuesta, on käytettävä tapauksen mukaan 
seuraaviin tarkoituksiin enintään tarvitun 
määrän suuruisena:

2. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut 
varat, jotka saadaan investoinneista tai 
takaussopimuksiin sidottujen varojen 
vapautuksesta, mukaan lukien kaikista 
investoinneista saadut pääasiallisen osan 
tai pääomaosan palautukset ja 
palautukset, joiden lähteenä ovat muut 
tulot, kuten korot, takauspalkkiot, osingot, 
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pääomatulo tai muut investoinneista saadut 
tulot, jotka johtuvat yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineeseen maksetusta tuesta, on 
käytettävä uudelleen tapauksen mukaan 
seuraaviin tarkoituksiin enintään tarvitun 
määrän suuruisena:

Or. en

Tarkistus 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) korvaus aiheutuneista 
hallinnointikustannuksista ja 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten tai 
-palkkioiden maksu;

(a) korvaus aiheutuneista 
hallinnointikustannuksista ja 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten tai 
-palkkioiden maksu sekä lisäksi korvaus 
kansallisen yhteisrahoitusosuuden 
jäälleenrahoituskustannuksista, mikäli 
yhteisrahoitusosuuden tarjoaa 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa 
tarkoitettu rahoituslaitos.

Or. de

Perustelu

38 artiklan 2 kohdan b alakohta on liian epämääräinen, jotta tukipankkien 
jälleenrahoituskustannukset voitaisiin sovittaa yhteen määräysten kanssa.

Tarkistus 909
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) korvaus aiheutuneista (a) korvaus aiheutuneista 
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hallinnointikustannuksista ja 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten tai 
-palkkioiden maksu;

hallinnointikustannuksista ja 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten tai 
-palkkioiden maksu sekä korvaus 
kansallisen yhteisrahoitusosuuden 
jäälleenrahoituskustannuksista, mikäli 
yhteisrahoitusosuuden tarjoaa 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitettu rahoituslaitos.

Or. de

Tarkistus 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
II osa – 38 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) erityiskorvaus ei saa ylittää määrää, 
joka tarvitaan luomaan kannustimia, 
joilla houkutellaan 
yksityisosuusresursseja, joissa 
varmistetaan etujen yhteneväisyys 
asianmukaisella riskinjaolla ja jotka eivät 
saa ylittää sijoittajien korvauksia; 
erityiskorvaus toteutetaan normaalilta 
kaupalliselta pohjalta, on valtiontukia 
koskevien EU-sääntöjen mukainen ja on 
arvioitu osana ennakkoarviointia. 

Or. en

Tarkistus 911
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) erityiskorvaus sellaisille 
markkinataloussijoittajaperiaatteen 
mukaisesti toimiville investoijille, jotka 

(b) erityiskorvaus sellaisille 
markkinataloussijoittajaperiaatteen 
mukaisesti toimiville investoijille, jotka 
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antavat yhteisen strategiakehyksen
rahastoista rahoitusvälineeseen maksetun 
tuen vastineeksi käyttöön varoja tai tekevät 
yhteisinvestointeja loppukäyttäjien tasolla;

antavat yhteisiä säännöksiä koskevien 
asetusten mukaisista rahastoista 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
vastineeksi käyttöön varoja tai tekevät 
yhteisinvestointeja loppukäyttäjien tasolla;

Or. en

Tarkistus 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
II osa – 38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) erityiskorvaus sellaisille 
markkinataloussijoittajaperiaatteen
mukaisesti toimiville investoijille, jotka 
antavat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineeseen maksetun 
tuen vastineeksi käyttöön varoja tai tekevät 
yhteisinvestointeja loppukäyttäjien tasolla;

(b) erityiskorvaus sellaisille 
markkinataloussijoittajaperiaatteen 
mukaisesti toimiville investoijille, jotka 
antavat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista osarahoituspohjalta 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
vastineeksi käyttöön varoja tai tekevät 
yhteisinvestointeja loppukäyttäjien tasolla;

Or. en

Tarkistus 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat ohjelman tai ohjelmien 
tavoitteita.

(c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat ohjelman tai ohjelmien taikka 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman 
tai ohjelmien tavoitteita.

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) infrastruktuurihankkeet

Or. de

Tarkistus 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 
22 artiklan 1 kohdassa mainitut 
edellytykset, on talouskasvun ja 
kilpailukyvyn edistämiseksi –
mahdollisesti komission tuella –
käytettävä 1 ja 2 kohdassa mainitut varat 
erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Jäljelle jääneiden varojen käyttö ohjelman 
päättämisen jälkeen

Jäljelle jääneiden varojen käyttö ohjelman 
tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelman päättämisen jälkeen

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä. Tähän 
kuuluvat myös kohdennetusta käytöstä 
koituvat hallintokustannukset.

Or. de

Perustelu

Selvitys hallintokustannuksista

Tarkistus 918
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 39 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään viiden vuoden aikana 
ohjelman päättämisestä.

Or. fr

Perustelu

Rahoitusvälineiden käyttöön ohjelman tavoitteiden mukaisesti komission ehdottama 
10 vuoden määräaika ohjelman päättämisen jälkeen on liian pitkä ja aiheuttaa pitkällä 
aikavälillä oikeudellista epävarmuutta sekä hallintoviranomaisille että tuensaajille.

Tarkistus 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman
tavoitteiden mukaisesti vähintään 
kymmenen vuoden aikana ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman 
päättämisestä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä. Jäljelle 
jäänyt määrä kymmenen vuoden kuluttua
ohjelman sulkemisesta siirretään 
Euroopan unionin talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 39 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään viiden vuoden aikana 
ohjelman päättämisestä.

Or. es
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Perustelu

Yhdenmukaisuuden vuoksi aikarajaa olisi mukautettava suhteessa rahoitettavien investointien 
ylläpitämistä koskevaan määräaikaan.

Tarkistus 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 
22 artiklan 1 kohdassa mainitut 
edellytykset, on talouskasvun ja 
kilpailukyvyn edistämiseksi –
mahdollisesti komission tuella –
käytettävä 1 ja 2 kohdassa mainitut varat 
erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 923
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä.

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä, jotta estetään 
päällekkäisyyksiä ja hallinnollista 
lisärasitusta.

Or. en
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Tarkistus 924
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
II osa – 40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii vuosittain 
raportointitiedot, jotka käsittelevät 
yhteisiä säännöksiä koskevien asetusten 
mukaisten rahastojen rahoitusvälineiden 
käyttöä ja toimivuutta, temaattisia 
tavoitteita ja jäsenvaltioita.

Or. en

Tarkistus 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 40 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot ohjelmasta ja prioriteetista, johon 
perustuen yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen tuki myönnetään;

(a) tiedot ohjelmasta tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelmasta ja 
prioriteetista, johon perustuen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tuki 
myönnetään;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 40 artikla – 2 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

- (d) tuensaajien ja niille maksettavan 
julkisen rahoituksen määrän yksilöinti;

Or. en

Tarkistus 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 40 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) komissiolle toimitettuihin 
maksupyyntöihin sisältyvän, 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä ohjelman, prioriteetin tai 
toimenpiteen mukaan jaoteltuna;

(d) komissiolle toimitettuihin 
maksupyyntöihin sisältyvän, 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelman, prioriteetin tai 
toimenpiteen mukaan jaoteltuna;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 40 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) komissiolle toimitettuihin 
maksupyyntöihin sisältyvän, 
rahoitusvälineestä loppukäyttäjille 
maksetun tai takaussopimuksiin sidotun 
tuen kokonaismäärä ohjelman, prioriteetin 
tai toimenpiteen mukaan jaoteltuna;

(e) komissiolle toimitettuihin 
maksupyyntöihin sisältyvän, 
rahoitusvälineestä loppukäyttäjille 
maksetun tai takaussopimuksiin sidotun 
tuen kokonaismäärä ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman, 
prioriteetin tai toimenpiteen mukaan 
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jaoteltuna;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
II osa – 40 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) rahoitusvälineen avulla toteutettujen 
investointien kerrannaisvaikutukset sekä 
investointien ja osuuksien arvo;

(g) rahoitusvälineen avulla toteutettujen 
investointien kerrannaisvaikutukset sekä 
investointien ja osuuksien arvo, jos ne ovat 
saatavissa;

Or. en

Tarkistus 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 40 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) rahoitusvälineen osuus kyseisen 
ohjelman ja prioriteetin indikaattorien 
saavuttamisessa.

(h) rahoitusvälineen osuus kyseisen 
ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelman ja prioriteetin 
indikaattorien saavuttamisessa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Erityiskertomus julkaistaan 
kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 41 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän on 
perustettava kolmen kuukauden kuluessa 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman 
hyväksymispäätöksen ilmoittamisesta 
jokaista makroalueen kehitysrahaston 
ohjelman prioriteettia varten 
ohjausryhmä, joka toimii ohjelman 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavana 
komiteana.

Or. sk

Perustelu

Kun otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovatiivisen osaan tehdyt tarkistukset, 
hyväksyttyjen makroaluestrategioiden ohjausryhmät ovat jo olemassa. Tämän tarkistuksen 
tavoitteena on yhdenmukaistaa hyväksyttyjen makroaluestrategioiden ohjausryhmien ja 
ohjelman valvonnasta vastaavan komitean toteuttamia toimenpiteitä.

Tarkistus 933
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 41 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimintasäännöt, nimet sisältävä 
jäsenluettelo, seurantakomitean 
kokousten esityslistat ja kokousten 
hyväksytyt pöytäkirjat julkaistaan;

Or. en

Tarkistus 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista, jotka mainitaan 
5 artiklassa, erityisesti kumppanit, jotka 
olivat mukana kyseisten ohjelmien 
valmistelussa. Kullakin seurantakomitean 
jäsenellä on äänioikeus. Jäsenvaltiot 
varmistavat sukupuolten tasa-arvon tässä 
elimessä.

Or. en

Tarkistus 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 42 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea koostuu Seurantakomitea koostuu 
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hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on
äänioikeus.

hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. 
Seurantakomitea vahvistaa äänioikeutta 
koskevat säännöt.

Or. es

Tarkistus 936
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kumppanit 
jaetaan näihin komiteoihin läpinäkyvissä 
prosesseissa, joita kaikki jäsenvaltioiden 
hallintotoimijat noudattavat ja jotka ovat 
riippumattomia näistä toimijoista. 
Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus

Or. en

Tarkistus 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Makroalueen kehitysrahaston 
täytäntöönpanon valvonnasta vastaavana 
komiteana toimiva ohjausryhmä 
muodostetaan asiantuntijoista Triple 
Helix -mallin mukaisesti, mikä merkitsee, 
että heitä osallistuu saman verran 
julkiselta sektorilta, akateemiselta alalta 
ja yritysmaailmasta. Jokaisella 
ohjausryhmän jäsenellä on 
äänestysoikeus.

Or. sk

Perustelu

Kun otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovatiiviseen osaan tehdyt tarkistukset, 
asiantuntijoihin perustuvalla Triple Helix -mallilla voidaan luoda toimiva asiantuntijaryhmä, 
jolla on kolmen eri sektorin etujen yhdistämisestä syntyvä synergiavaikutus.

Tarkistus 938
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 42 artikla – 1 kohta – toinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista.

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista, sikäli 
kuin nämä maat tukevat taloudellisesti 
kyseistä ohjelmaa.

Or. es

Tarkistus 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista.

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista, ja siinä 
voi olla myös eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön yhtymän (EAYY) tai muiden 
ohjelma-alueella sijaitsevien alueellisten 
yhteistyöjärjestöjen edustajia.

Or. fr

Tarkistus 941
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
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myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista.

myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista, jos nämä 
maat osallistuvat ohjelman 
rahoittamiseen.

Or. pt

Perustelu

Kolmansien maiden olisi osallistuttava seurantakomiteaan vain, jos ne osallistuvat ohjelmien 
rahoittamiseen.

Tarkistus 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kumppanit valitsevat ja nimittävät 
jäsenet, jotka edustavat heitä 
valvontakomiteassa.

Or. en

Tarkistus 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
II osa – 42 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Valvontakomitean jäsenluettelo 
julkaistaan.

Or. en
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Tarkistus 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos EIP osallistuu ohjelmaan, se voi 
osallistua seurantakomitean työhön 
neuvonantajan ominaisuudessa.

3. Jos EIP osallistuu ohjelmaan tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelmaan, 
se voi osallistua seurantakomitean työhön 
neuvonantajan ominaisuudessa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä.
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta 
edistystä. Tarkastelua suorittaessaan sen on 
otettava huomioon taloudelliset tiedot, 
yhteiset indikaattorit ja tiettyä ohjelmaa tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelmaa 
koskevat indikaattorit, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset ja 
määrällisten tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunut edistys, sekä tuloskehyksessä 
määritetyt välitavoitteet.

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
II osa – 43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran puolessa vuodessa, ja sen 
on tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa 
ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä sekä 
tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artikloissa 
mainittujen monialaisten periaatteiden 
toteuttamista. Tarkastelua suorittaessaan 
sen on otettava huomioon taloudelliset 
tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset ja 
määrällisten tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunut edistys, sekä tuloskehyksessä 
määritetyt välitavoitteet.

Or. en

Tarkistus 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
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Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
II osa – 43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä, 
mukaan lukien tulosten tarkastelu.

Or. en

Tarkistus 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seurantakomiteaa on kuultava kaikista 
ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen 
esittämistä muutosehdotuksista, ja sen on 
annettava niistä lausunto.

3. Seurantakomiteaa on kuultava kaikista 
ohjelmaa tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen 
esittämistä muutosehdotuksista, ja sen on 
annettava niistä lausunto.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 950
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista. Sen on seurattava antamiensa 
suositusten pohjalta toteutettuja 
toimenpiteitä.

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja tuensaajien 
hallinnollisen rasituksen 
vähentämistavoista. Sen on seurattava 
antamiensa suositusten pohjalta toteutettuja 
toimenpiteitä ja tämän jälkeen arvioitava 
uudelleen, ovatko ne kansainvälisten 
kriteerien mukaan sopivia hankkeen ja 
ohjelman hallinnointiin.

Or. en

Tarkistus 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista. Sen on seurattava antamiensa 
suositusten pohjalta toteutettuja 
toimenpiteitä.

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelman
täytäntöönpanosta ja sen arvioinnista. Sen 
on seurattava antamiensa suositusten 
pohjalta toteutettuja toimenpiteitä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 952
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 43 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valvontakomitea hyväksyy ohjelmien 
vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen.

Or. en

Tarkistus 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
II osa – 43 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontakomitea hyväksyy ohjelmien 
44 artiklan mukaiset vuotuiset 
täytäntöönpanokertomukset ja 46 artiklan 
mukaiset edistymiskertomukset.

Or. en

Tarkistus 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
ohjelmaa koskeva vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta vuodesta 2016 vuoden 
2022 loppuun asti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
ohjelmaa tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelmaa koskeva vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta vuodesta 2016 vuoden 
2022 loppuun asti.
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Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten ohjelmien kohdalla, joissa 
rahastoista maksettavat määrärahat eivät 
ylitä 75 miljoonaa euroa, jäsenvaltion ei 
tarvitse toimittaa vuotuisia 
täytäntöönpanokertomuksia, vaan se voi 
toimittaa täytäntöönpanokertomukset 
vuosina 2017 ja 2019.

Or. de

Tarkistus 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä toimia, jotka on valittu 
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indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

tuettaviksi ohjelmassa, kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tarkituksen tarkoitus on selkeyttää, mistä toimista kertomuksessa on raportoitava. "Valitut 
toimet” ei ole tarpeeksi täsmällinen.

Tarkistus 957
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet, 
hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen
ja kaikki ohjelman tuloksellisuuteen 
vaikuttavat kysymykset sekä toteutetut 
oikaisutoimenpiteet.

Or. en
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Tarkistus 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelman ja sen 
prioriteettien täytäntöönpanosta ottaen 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit ja määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat 
kysymykset sekä toteutetut 
oikaisutoimenpiteet.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
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tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Kaikki 
henkilökohtaiset tiedot täytyy eritellä 
sukupuolen mukaan. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset,
toteutetut oikaisutoimenpiteet sekä 
toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
hallinnollista yksinkertaistamista.

Or. en

Tarkistus 960
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia 
kuvaavien indikaattoreiden arvoihin
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sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 961
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
talouselämän eturyhmien ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa hallinnon 
yksinkertaistamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Yhteistoiminta talouselämän eturyhmien ja työmarkkinaosapuolten kanssa sekä 
hallintomenettelyjen tehokkuus ovat olennaisen tärkeitä asioita toimintaohjelmien 
täytäntöönpanossa. Kun kyseiset seikat sisällytetään arviointikertomuksiin, komissio pystyy 
paremmin yksilöimään, millaisiin ponnisteluihin jäsenvaltiossa on ryhdyttävä 
koheesiopolitiikan parantamiseksi.
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Tarkistus 962
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen vaikutus 
tulosindikaattoreiden muutoksiin, jos 
saatavilla on arviointeihin perustuvaa 
näyttöä. Siinä on myös arvioitava 6, 7 ja 8 
artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
huomioon ottamiseen tähtäävien toimien 
toteuttamista sekä raportoitava 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
käytetystä tuesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut 
edistys ottaen huomioon myös yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen vaikutus 
tulosindikaattoreiden muutoksiin, jos 
saatavilla on arviointeihin perustuvaa 
näyttöä. Siinä on myös arvioitava 6, 7 ja 8 
artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
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raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta.

huomioon ottamiseen tähtäävien toimien 
toteuttamista sekä raportoitava 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
käytetystä tuesta.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 964
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta.

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta sekä 
köyhyyden vähentämistä tavoittelevien 
toimien toteuttamisesta.

Or. it

Tarkistus 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa arvioidaan 
artiklassa 5 mainittujen kumppaneiden 
rooli ohjelman täytäntöönpanossa sekä 
luettelo mukana olevista kumppaneista, 
niiden velvollisuuksista ja mielipiteistä, 
joita ne esittivät ohjelman 
täytäntöönpanosta ja 
kumppanuusperiaatteesta, ja siitä, miten 
nämä näkökohdat on otettu huomioon;

Or. en

Tarkistus 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta.

4. Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelma on edistänyt 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian toteutusta.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanoon vaikuttavien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Jos tällaisia suosituksia 
annetaan, hallintoviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle toteutetuista 
oikaisutoimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.

7. Komissio voi antaa suosituksia ohjelman 
tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelman täytäntöönpanoon vaikuttavien 
kysymysten ratkaisemiseksi. Jos tällaisia 
suosituksia annetaan, hallintoviranomaisen 
on ilmoitettava komissiolle toteutetuista 
oikaisutoimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 968
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanoon vaikuttavien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Jos tällaisia suosituksia 
annetaan, hallintoviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle toteutetuista 
oikaisutoimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.

7. Komissio voi antaa suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanoon vaikuttavien kysymysten 
ratkaisemiseksi, myös ohjelman ja 
hankkeen hallintoon liittyvien. Jos 
tällaisia suosituksia annetaan, 
hallintoviranomaisen on ilmoitettava 
komissiolle toteutetuista 
oikaisutoimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.

Or. en



PE491.054v01-00 100/167 AM\903903FI.doc

FI

Tarkistus 969
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanoon vaikuttavien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Jos tällaisia suosituksia 
annetaan, hallintoviranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle toteutetuista 
oikaisutoimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.

7. Komissio voi antaa suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanoon vaikuttavien kysymysten 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 970
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 

8. Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset julkaistaan 
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julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä. kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 972
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä ja 
myös koko kertomukset julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun 
ulottuvana aikana järjestetään vuosittain 
komission ja kunkin jäsenvaltion välillä 
vuotuinen arviointikokous, jossa 
tarkastellaan jokaisen ohjelman 
tuloksellisuutta ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus sekä komission 
huomautukset ja suositukset.

1. Vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun 
ulottuvana aikana järjestetään vuosittain 
komission ja kunkin jäsenvaltion välillä 
vuotuinen arviointikokous, jossa 
tarkastellaan jokaisen ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelman 
tuloksellisuutta ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus sekä komission 
huomautukset ja suositukset.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisessa arviointikokouksessa 
voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä 
ohjelmaa. Vuosina 2017 ja 2019 
vuotuisessa arviointikokouksessa 
käsitellään kaikkia asianomaisen 
jäsenvaltion ohjelmia ja otetaan lisäksi 
huomioon jäsenvaltion kyseisinä vuosina 
46 artiklan mukaisesti toimittamat 
edistymiskertomukset.

2. Vuotuisessa arviointikokouksessa 
voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä 
ohjelmaa tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelmaa. Vuosina 2017 ja 2019 
vuotuisessa arviointikokouksessa 
käsitellään kaikkia asianomaisen 
jäsenvaltion ohjelmia tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelmia ja otetaan lisäksi 
huomioon jäsenvaltion kyseisinä vuosina 
46 artiklan mukaisesti toimittamat 
edistymiskertomukset.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio ja komissio voivat sopia, että 
ohjelmaa käsittelevä vuotuinen 
arviointikokous jätetään järjestämättä 
jonakin vuonna, vuosia 2017 ja 2019 
lukuun ottamatta.

3. Jäsenvaltio ja komissio voivat sopia, että 
ohjelmaa tai makroalueen kehitysrahaston 
ohjelmaa käsittelevä vuotuinen 
arviointikokous jätetään järjestämättä 
jonakin vuonna, vuosia 2017 ja 2019 
lukuun ottamatta.

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sellaisten ohjelmien kohdalla, joissa 
rahastoista maksettavat määrärahat eivät 
ylitä 75 miljoonaa euroa, 
arviointikokoukset järjestetään 
45 artiklan 1 kohdasta poiketen 
vuosina 2017 ja 2019.

Or. de

Perustelu

Taloudelliset tiedot toimitetaan 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuosittain EAKR:lle, 
ESR:lle ja koheesiorahastolle. Tämä vastaa EU:n talousarviota koskevia säännöksiä ja 
mahdollistaa ohjelmien tulosten tarkastamisen. Pienten ohjelmien toteuttamisen 
helpottamiseksi ja suhteellisuusperiaatteen toteutumisen mahdollistamiseksi mahdollisemman 
vähäisellä taloudellisella riskillä, nämä ohjelmat tulisi poikkeuksellisesti vapauttaa 
vuosittaisen täytäntöönpanokertomuksen toimittamisen ja arviointikokouksiin osallistumisen 
velvoitteesta. Ohjelmat olisi velvoitettava selvittämään täytäntöönpanon edistymistä 
44 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä toimittamalla 46 artiklan mukaiset täytäntöönpanoa 
koskevat edistymiskertomukset vuosina 2017 ja 2019. Vuotuiset 45 artiklassa säädetyt 
arviointikokoukset on järjestettävä vain vuosina 2017 ja 2019, kuten jo 45 artiklan 
3 kohdassa on esitetty.

Tarkistus 977
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja (b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
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osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin ja biologista 
monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin, 
myös Natura 2000 -hankkeeseen 
kansallisten toimintajärjestystä koskevien 
puitteiden vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin mitattaviin 
laadullisiin ja määrällisiin välitavoitteisiin 
sekä monialaisiin periaatteisiin nojaaviin 
7 ja 8 artikloissa esitettyihin 
indikaattoreihin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin

Or. en

Tarkistus 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin koskien köyhyyden ja alueellisten 
erojen vähentymistä ja verrattuna kullekin 
ohjelmalle tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 980
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta ja köyhyyden 
vähentämistä koskeviin tavoitteisiin;

Or. it

Tarkistus 981
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) onko kumppanuussopimuksen 
hyväksymispäivänä täyttämättä olleiden 
ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut 
toimenpiteet toteutettu hyväksytyn 
aikataulun mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) onko kumppanuussopimuksen 
hyväksymispäivänä täyttämättä olleiden 
ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut 
toimenpiteet toteutettu hyväksytyn 
aikataulun mukaisesti;

(c) onko kumppanuussopimuksen 
hyväksymispäivänä täyttämättä olleiden 
ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut 
toimenpiteet toteutettu;

Or. en

Tarkistus 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 10 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niiden mekanismien täytäntöönpano, 
joilla varmistetaan koordinointi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
välillä sekä EIP:n kanssa;

(d) niiden mekanismien täytäntöönpano, 
joilla varmistetaan koordinointi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja muiden 
unionin, makroalueen kehitysrahaston ja 
kansallisten rahoitusvälineiden välillä sekä 
EIP:n kanssa;

Or. sk



AM\903903FI.doc 107/167 PE491.054v01-00

FI

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 984
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetut toimenpiteet, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
tapauksen mukaan tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 985
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetut toimenpiteet, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja tapauksen 
mukaan tuensaajien valmiuksia hallinnoida 
ja käyttää yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja;

(f) toteutetut toimenpiteet, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja tapauksen 
mukaan tuensaajien valmiuksia hallinnoida 
ja käyttää yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja, mukaan lukien suositus 
ohjelman ja hankkeiden 
hallintokoulutuksen kehittämisestä 
kansainvälisiä standardeja vastaaviksi, 
jotta parannetaan hallinnollisia 
valmiuksia.

Or. en
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Tarkistus 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 10 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toteutetut toimenpiteet, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja tapauksen 
mukaan tuensaajien valmiuksia hallinnoida 
ja käyttää yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja;

(f) toteutetut toimenpiteet, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän viranomaisten ja 
tapauksen mukaan tuensaajien valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 987
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi suunnitellut toimenpiteet 
ja vastaavat tavoitteet ohjelmissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 10 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(g) tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi suunnitellut toimenpiteet ja 
vastaavat tavoitteet ohjelmissa;

(g) tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi suunnitellut toimenpiteet ja 
vastaavat tavoitteet ohjelmissa tai 
makroalueen kehitysrahaston ohjelmissa;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa; kumppanuussopimus 
sisältää luettelon mukana olevista 
kumppaneista, heidän velvollisuuksistaan 
ja näkemyksistään ohjelman 
täytäntöönpanosta ja 
kumppanuusperiaatteesta ja siitä, miten 
nämä näkemykset on otettu huomioon;

Or. en

Tarkistus 990
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema ja arvio tämän 
kumppanuuden laadusta ja toimivuudesta
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Tarjotakseen todellisen ja täysimääräisen merkityksen kumppanuusperiaatteille 
jäsenvaltioiden ei tule ainoastaan täsmentää kumppaneiden roolia vaan myös arvioida, 
kuinka hyvin kumppanuusperiaate on pantu täytäntöön.

Tarkistus 991
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

edellä 5 artiklassa mainitun hankkeen ja 
ohjelman hallinnon tuloksellisuus 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) perusteet rajoituksille yhteisen 
strategisen viitekehyksen rahastojen 
ohjelmien täytäntöönpanossa;
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Or. en

Tarkistus 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio kolmen kuukauden 
kuluessa edistymiskertomuksen 
toimittamispäivästä tekee päätelmän, jonka 
mukaan toimitetut tiedot ovat puutteellisia 
tai epäselviä, se voi pyytää jäsenvaltiolta 
lisätietoja. Jäsenvaltion on toimitettava 
pyydetyt tiedot komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa ja tarkistettava 
edistymiskertomusta tarpeen mukaan.

3. Jos komissio kolmen kuukauden 
kuluessa edistymiskertomuksen 
toimittamispäivästä tekee päätelmän, jonka 
mukaan toimitetut tiedot ovat puutteellisia 
tai epäselviä, se voi pyytää jäsenvaltiolta 
tai makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmältä
lisätietoja. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän on toimitettava 
pyydetyt tiedot komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa ja tarkistettava 
edistymiskertomusta tarpeen mukaan.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio kolmen kuukauden 
kuluessa edistymiskertomuksen 
toimittamispäivästä tekee päätelmän, jonka 
mukaan toimitetut tiedot ovat puutteellisia 
tai epäselviä, se voi pyytää jäsenvaltiolta 

3. Jos komissio yhden kuukauden kuluessa 
edistymiskertomuksen toimittamispäivästä 
tekee päätelmän, jonka mukaan toimitetut 
tiedot ovat puutteellisia tai epäselviä, se voi 
pyytää jäsenvaltiolta lisätietoja. 
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lisätietoja. Jäsenvaltion on toimitettava 
pyydetyt tiedot komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa ja tarkistettava 
edistymiskertomusta tarpeen mukaan.

Jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
tiedot komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa ja tarkistettava 
edistymiskertomusta tarpeen mukaan.

Or. en

Tarkistus 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii vuosina 2017 ja 2019 
strategisen kertomuksen, jossa esitetään 
yhteenveto jäsenvaltioiden 
edistymiskertomuksista, ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle.

4. Komissio laatii vuosina 2017 ja 2019 
strategisen kertomuksen, jossa esitetään 
yhteenveto jäsenvaltioiden tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän
edistymiskertomuksista, ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
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erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden sekä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien tai 
makroalueen kehitysrahastojen ohjelmien
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien tai 
makroalueen kehitysrahastojen ohjelmien
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 47 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, ilmastotavoitteita, 
monialaisten periaatteiden 
indikaattoreita, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä sekä laadullisia 
työtavoitteita. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
lisäindikaattoreita, myös ohjelmien 
sosiaalisiin tai ympäristöllisiin 
vaikutuksiin liittyviä.

Or. en

Tarkistus 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
II osa – 47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen 
vertailuperusteina alueellisia ja paikallisia 
tarpeita, bruttokansantuotetta (BKT),
työttömyyttä ja köyhyyttä.

Or. en
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Tarkistus 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 
säännösten lisäksi ohjelmien vaikutuksia 
voidaan arvioida myös muiden tärkeinä 
pidettyjen seikkojen perusteella ottaen 
huomioon kyseisen alueen 
sosioekonomiset ja maantieteelliset 
erityispiirteet.

Or. fr

Tarkistus 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan tiettyä ohjelmaa tai makroalueen 
kehitysrahaston ohjelmaa koskeviin
indikaattoreihin liittyvät tiedot.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1002
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot. Molemmat arvioinnit ja 
tiedonkeruut ovat kelpoisia teknisen avun 
tukeen.

Or. en

Tarkistus 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta.

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
tai makroalueiden kehitysrahaston 
ohjelman täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1004
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta.

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Arviointia tekevät 
asiantuntijaryhmät sisältävät 
kumppaneita, jotka on valittu 
läpinäkyvillä prosesseilla, joita kaikki 
jäsenvaltioiden hallintotoimijat 
noudattavat ja jotka ovat riippumattomia 
näistä toimijoista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta

Or. en

Tarkistus 1005
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki arvioinnit julkaistaan 
kokonaisuudessaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1006
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
II osa – 47 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki arvioinnit julkaistaan 
kokonaisuudessaan.

4. Lopullinen kertomus kaikista 
arvioinneista julkaistaan 
kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman 
suunnittelun parantamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden tai makroalueiden 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän on tehtävä 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
suunnittelun parantamiseksi.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennakkoarvioinnit on tehtävä ohjelmien 
valmistelusta vastaavan viranomaisen 
vastuulla. Ne on esitettävä komissiolle 
samanaikaisesti kuin ohjelma, ja mukaan 
on liitettävä tiivistelmä. Rahastokohtaisissa 
säännöissä voidaan vahvistaa 

2. Ennakkoarvioinnit on tehtävä ohjelmien 
tai makroalueiden kehitysrahastojen 
ohjelmien valmistelusta vastaavan 
viranomaisen vastuulla. Ne on esitettävä 
komissiolle samanaikaisesti kuin ohjelma 
tai makroalueiden kehitysrahaston 
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kynnysarvoja, joiden alittuessa 
ennakkoarviointi voidaan yhdistää toisen 
ohjelman arviointiin.

ohjelma, ja mukaan on liitettävä 
tiivistelmä. Rahastokohtaisissa säännöissä 
voidaan vahvistaa kynnysarvoja, joiden 
alittuessa ennakkoarviointi voidaan 
yhdistää toisen ohjelman tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
arviointiin.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1009
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennakkoarvioinnit on tehtävä ohjelmien 
valmistelusta vastaavan viranomaisen 
vastuulla. Ne on esitettävä komissiolle 
samanaikaisesti kuin ohjelma, ja mukaan 
on liitettävä tiivistelmä. Rahastokohtaisissa 
säännöissä voidaan vahvistaa 
kynnysarvoja, joiden alittuessa 
ennakkoarviointi voidaan yhdistää toisen 
ohjelman arviointiin.

2. Ennakkoarvioinnit on tehtävä ohjelmien 
valmistelusta vastaavan viranomaisen 
vastuulla. Ne on esitettävä komissiolle 
samanaikaisesti kuin ohjelma, ja mukaan 
on liitettävä tiivistelmä. Rahastokohtaisissa 
säännöissä voidaan vahvistaa 
kynnysarvoja, joiden alittuessa 
ennakkoarvioinnit voidaan yhdistää 
ohjelmiin, joiden kunkin EU-osuus on 
alle 150 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 48 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua a) unionin koheesiotavoitteiden ja 
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koskevan unionin strategian edistäminen 
ottaen huomioon valitut temaattiset 
tavoitteet ja prioriteetit sekä kansalliset ja 
alueelliset tarpeet;

älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian edistäminen 
ottaen huomioon valitut temaattiset 
tavoitteet ja prioriteetit sekä kansalliset ja 
alueelliset tarpeet;

Or. fr

Tarkistus 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet, tämän asetuksen 6, 7 
ja 8 artikloissa asetetut monialaiset 
periaatteet ja prioriteetit sekä kansalliset ja 
alueelliset tarpeet;

Or. en

Tarkistus 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) talousarviomäärärahojen jaon ja 
ohjelman tavoitteiden keskinäinen 
vastaavuus;

(c) talousarviomäärärahojen jaon ja 
ohjelman tai makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelman tavoitteiden 
keskinäinen vastaavuus;

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ohjelmille valittujen temaattisten
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen;

Or. fr

Tarkistus 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden sekä tämän asetuksen 6, 7 ja 
8 artikloissa asetettujen monialaisten 
periaatteiden, yhteisen strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
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mukaisesti antamien suositusten 
johdonmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

(d) ohjelmille tai makroalueiden 
kehitysrahastojen ohjelmille valittujen 
temaattisten tavoitteiden, prioriteettien ja 
vastaavien tavoitteiden johdonmukaisuus 
yhteisen strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten sekä neuvoston
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ehdotettujen ohjelman indikaattorien 
relevanssi ja selkeys;

(e) ohjelmien tai makroalueiden 
kehitysrahastojen ohjelmien ehdotettujen 
indikaattorien relevanssi ja selkeys;
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Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1017
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman 
hallintoon;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1018
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman hallintoon;

i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman hallintoon 
sekä arviointi hankkeen ja ohjelman 
hallintovalmiuksista;

Or. en

Tarkistus 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman hallintoon;

(i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
hallintoon;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 48 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) ohjelman seurantaa ja arviointien 
suorittamiseen tarvittavien tietojen 
keräämistä varten tarkoitettujen 
menettelyjen soveltuvuus;

(j) ohjelman tai makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelman seurantaa ja 
arviointien suorittamiseen tarvittavien 
tietojen keräämistä varten tarkoitettujen 
menettelyjen soveltuvuus;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten (l) naisten ja miesten tasa-arvon 
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mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

edistämistä sekä syrjinnän torjumista 
koskevien suunniteltujen toimenpiteiden, 
myös vammaisten 
osallistumismahdollisuuksien esteiden 
ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden
soveltuvuus;

Or. en

Tarkistus 1022
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

l) naisten ja miesten todellisten ja 
vaikuttavien yhtäläisten mahdollisuuksien 
takaamista sekä syrjinnän torjumista 
koskevien suunniteltujen toimenpiteiden 
riittävyys;

Or. es

Perustelu

Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen ja syrjinnän torjuminen on 
otettava huomioon.

Tarkistus 1023
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

(l) tarvittaessa naisten ja miesten 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä 
sekä syrjinnän torjumista koskevien 
kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden 
riittävyys;
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Or. en

Tarkistus 1024
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys, myös 
määrälliset nettovaikutukset 
ilmastonmuutokselle.

Or. en

Tarkistus 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden soveltuvuus sekä 
Euroopan yhteiskunnalle aiheutuvien 
tulevaisuuden ulkoisten lisäkustannusten 
estäminen tämän asetuksen 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1026
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – m alakohta – i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i) Toteutetut toimenpiteet kumppaneiden, 
myös taloudellisten ja sosiaalisten 
kumppaneiden, ottamiseksi mukaan 
5 artiklan mukaisesti sekä toimenpiteet, 
joilla pyritään yksinkertaistamaan 
hallintomenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) suunniteltujen tai toteutettujen 
toimenpiteiden soveltuvuus 
kumppaneiden ottamiseksi mukaan 
5 artiklan mukaisesti 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
arvioinnissa ja valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 1028
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

soveltuuko ohjelma tarkoitukseensa 
hankkeen kansainvälisten standardien ja 
ohjelman hallinnon arviointikriteerien 
mukaan;



PE491.054v01-00 128/167 AM\903903FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkoarviointiin on tarvittaessa 
sisällytettävä strategisen 
ympäristöarvioinnin vaatimukset, jotka on 
vahvistettu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY34

täytäntöönpanon myötä.

4. Ennakkoarviointiin on sisällytettävä 
strategisen ympäristöarvioinnin 
vaatimukset, jotka on vahvistettu tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27 
päivänä kesäkuuta 2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/42/EY34 täytäntöönpanon myötä, ja 
siihen on myös sisällytettävä arviointi 
ohjelmien vaikutuksista 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
II osa – 48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkoarviointiin on tarvittaessa
sisällytettävä strategisen
ympäristöarvioinnin vaatimukset, jotka on 
vahvistettu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY34

täytäntöönpanon myötä.

4. Ennakkoarviointiin on sisällytettävä 
strategisen ympäristöarvioinnin 
vaatimukset, jotka on vahvistettu tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27 
päivänä kesäkuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/42/EY34 täytäntöönpanon myötä, ja 
siihen on myös sisällytettävä arviointi 
ohjelmien vaikutuksista biologiseen 
monimuotoisuuteen ja 
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ilmastonmuutokseen.

Or. en

Perustelu

Kestävän kehityksen valtavirtaistamiseksi ohjelmissa 8 artiklassa vaaditun mukaisesti 
ehdotettujen ohjelmien ennakkoarvioinneissa tulee arvioida kaikkia asiaankuuluvia 
ympäristönäkökohtia, erityisesti ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta. Tämä on 
erityisen tärkeää EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä molemmilla 
aloilla ja tavoitteiden vastaisten ohjelmien välttämiseksi.

Tarkistus 1031
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
jokaiselle ohjelmalle arviointisuunnitelma 
ja esitettävä se rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

1. On laadittava jokaiselle ohjelmalle 
arviointisuunnitelma ja esitettävä se 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisten on 
ohjelmakauden aikana toteutettava kunkin 
ohjelman osalta arviointeja, myös 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arviointeja, 
arviointisuunnitelman perusteella. 
Ohjelmakauden aikana on vähintään kerran 
tehtävä arviointi, jossa tarkastellaan, miten 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 

3. Hallintoviranomaisten on 
ohjelmakauden aikana toteutettava kunkin 
ohjelman tai makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelman osalta 
arviointeja, myös vaikuttavuuden, 
tehokkuuden ja vaikutusten arviointeja, 
arviointisuunnitelman perusteella.
Ohjelmakauden aikana on vähintään kerran 
tehtävä arviointi, jossa tarkastellaan, miten 
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maksettu tuki on edistänyt kunkin 
prioriteetin mukaisia tavoitteita. Kaikkia 
arviointeja tarkastellaan 
seurantakomiteassa, ja ne toimitetaan 
komissiolle.

yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
maksettu tuki on edistänyt kunkin 
prioriteetin mukaisia tavoitteita. Kaikkia 
arviointeja tarkastellaan 
seurantakomiteassa, ja ne toimitetaan 
komissiolle.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
II osa – 49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä 3 kohdassa mainittujen 
arvioinnin tulosten mukaisesti 
hallintoviranomaiset tekevät tarvittavat 
muutokset ja parannukset ohjelman 
mekanismeihin ja 
täytäntöönpanomenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi toteuttaa oma-aloitteisesti 
ohjelmien arviointeja.

4. Komissio voi toteuttaa oma-aloitteisesti 
ohjelmien tai makroalueiden 
kehitysrahastojen ohjelmien arviointeja.

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten sekä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteiden 
ja lippulaivahankkeiden mukaisesti. 
Jälkiarvioinnit on suoritettava loppuun 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 

Komissio, jäsenvaltiot tai makroalueiden 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
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vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
II osa – 50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia alueellisten ja paikallisten 
tarpeiden toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit sisältävät 
arvion yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmien täytäntöönpanon 
mahdollisista rajoitteista. Jälkiarvioinnit
on suoritettava loppuun 31 päivään 
joulukuuta 2023 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta 
tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavia valmistelua, seurantaa, 
hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, 
tarkastuksia ja valvontaa koskevia 
toimenpiteitä.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta 
tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavia valmistelua, seurantaa, 
hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, 
tarkastuksia ja valvontaa koskevia 
toimenpiteitä sekä kilpailukykyä ja 
työllisyyttä tukevia avustusjärjestelmiä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset. 
Eurooppa-neuvoston 30. tammikuuta 2012 antaman lausunnon mukaan unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi uudistettava talouttaan ja lisättävä kilpailukykyään kestävän kasvun 
varmistamiseksi. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava tulevaisuuden kasvuun ja 
työllisyyteen johdonmukaista ja kattavaa lähestymistapaa, jossa yhdistyvät julkisen talouden 
vakauttamiseksi tehtävät älykkäät investoinnit ja rakennetoimet.

Tarkistus 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kansalaisyhteiskuntajärjestöjen ja 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
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viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka 
koskee Euroopan unionin poliittisia 
prioriteetteja siltä osin kuin ne liittyvät 
tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin;

komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoiminnan 
kustannuksia, joka koskee Euroopan 
unionin poliittisia prioriteetteja sillä 
edellytyksellä, että ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 1040
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kansallisen ja alueellisen 
sovinnollisen ratkaisujärjestelmän 
perustaminen riidoille, jotka syntyvät 
tekstien erilaisesta tulkinnasta, 
tarkastuksiin ja maksuihin liittyvistä 
konflikteista ja yleisesti kaikista 
tuensaajien eroihin liittyvistä 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 1041
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) Tiedottaminen sekä alkukoulutus ja 
jatkuva koulutus kumppaneille ja 
tuensaajille / hankkeiden päälliköille ja 
5 artiklassa mainituille hankkeiden 
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hallintojohtajille;

Or. en

Tarkistus 1042
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) Hankkeen ja ohjelman 
hallintokoulutusta koskeva suositus ja 
säännös ja hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisen vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 51 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevat 
avustusjärjestelmät, jotka pannaan 
täytäntöön makroalueiden 
kehitysrahastojen puitteissa ja joita
sovelletaan makroalueellisten hankkeiden 
koko täytäntöönpanon ajan 
makroalueiden kehitysrahastojen 
ohjelmien prioriteettien puitteissa.

Or. sk

Perustelu

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
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comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. Past experience 
shows that real growth and employment can only be achieved on specific content. In the case 
of macro-regional development funds, specific content means specific macro-regional 
projects implemented within the priorities of the macro-regional development funds.

Tarkistus 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) tuki temaattisille kattojärjestöille ja 
valtioista riippumattomille järjestöille, 
taloudellisille ja sosiaalisille kumppaneille 
ja verkostoille ja paikallis-, kaupunki- ja 
alueviranomaisille, jotka työskentelevät 
EU-tasolla koheesiopolitiikan parissa, 
jotta tuetaan kansallisten ja alueellisten 
kumppanien verkostoitumista 
valvontakomiteassa ja edistetään 
suunnitelmallista vuoropuhelua heidän 
keskuudessaan ja komission kanssa. 
Lisäksi tuki voi sisältää näkökulmien 
vaihdon edistämistä sekä olemassa 
olevissa ja uusissa temaattisissa 
verkostoissa työskentelevien 
erityisteemoihin keskittyvien 
kumppaneiden yhteistyön edistämistä.

Or. en

Tarkistus 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(j b) tuki näkökulmien vaihdolle ja tämän 
asetuksen 30 artiklan mukaisten 
paikallisten toimintaryhmien 
muodostamien olemassa olevien ja uusien 
temaattisten verkostojen yhteistyölle.

Or. en

Tarkistus 1046
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden, 5 artiklan 
mukaisten kumppaneiden, erityisesti 
taloudellisten ja sosiaalisten 
kumppaneiden ja tuensaajien valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

Or. en

Tarkistus 1047
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn,
valvontaan, tarkastukseen sekä 
kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeviin
avustusjärjestelmiin. Jäsenvaltiot voivat 
käyttää yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja tukeakseen toimenpiteitä, joilla 
vähennetään hallinnollista rasitusta, 
sähköiset tiedonvaihtojärjestelmät mukaan 
luettuina, ja lisätään jäsenvaltioiden ja 
tuensaajien tai makroalueiden 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
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arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden, alue- tai 
paikallisviranomaisten ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia. Euroopan 
unioniin hiljattain liittyneiden alueiden 
osalta jäsenvaltio ryhtyy kyseisiin 
toimenpiteisiin välittömästi, jotta alue- ja 
paikallisviranomaiset saavat nopeasti 
valmiuden hallinnoida tähän asetukseen 
liittyviä monimutkaisia rahastoja.

Or. fr

Tarkistus 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden, 5 artiklassa 
mainittujen kumppaneiden ja tuensaajien 
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strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Lisäksi 
kansallisella tasolla edistetään 
näkökulmien vaihtoa ja parhaita 
käytäntöjä paikallisissa toimintaryhmissä, 
joihin viitataan 30 artiklassa. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

Or. en

Tarkistus 1050
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden, kumppaneiden
ja tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja 
käyttää yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja. Nämä toimenpiteet voivat 
koskea edellisiä ja seuraavia 
ohjelmakausia.

Or. en

Tarkistus 1051
László Surján
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Ehdotus asetukseksi
II osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmiuksien kehittämiseen, valmisteluun, 
hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, 
tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

Or. en

Tarkistus 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokainen jäsenvaltio varmistaa, että 
sen toimenpideohjelmissa tarjotaan 
riittäväntasoista teknistä tukea tämän 
asetuksen 5 artiklan 1 a, b ja c kohdissa 
mainituille kumppaneille, jotta edistetään 
näiden kumppanien yhteistyötä ja 
osallistumista kumppanuussopimuksien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon ja 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, valvontaan ja 
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arviointiin.

Or. en

Tarkistus 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavat teknisen tuen 
toimenpiteet voidaan rahoittaa 
täysimääräisesti.

2. Komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavat teknisen tuen 
toimenpiteet ja makroalueelliset hankkeet, 
jotka pannaan täytäntöön makroalueiden 
kehitysrahastojen ohjelmien prioriteettien 
puitteissa pääasiallisina hankkeina ja 
vähintään neljän hyväksyttyyn 
makroaluestrategiaan kuuluvan 
jäsenvaltion alueella, sekä kilpailukyvyn 
ja työllisyyden edistämiseen käytettävät 
avustusjärjestelmät voidaan rahoittaa 
täysimääräisesti.

Or. sk

Perustelu

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. This amendment 
concerns the strategic objectives of the Union, which should be attained through 
transnational macro-regional cooperation in the implementation of macro-regional projects 
with the applied grant scheme to support competitiveness and employment. Because this case 
involves a combination of various strategic objectives of the Union, it is necessary to be able
to finance macro-regional projects implemented under the priorities of programmes for 
macro-regional development funds as major projects, on the territory of at least four Member 
States of the approved macro-regional strategy, together with the applied grant scheme to 
promote competitiveness and employment, at the rate of 100 %.
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Tarkistus 1054
László Surján

Ehdotus asetukseksi
II osa – 53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavat teknisen tuen 
toimenpiteet voidaan rahoittaa 
täysimääräisesti.

2) Komission tai jäsenvaltion aloitteesta 
tai komission puolesta toteutettavat 
teknisen tuen toimenpiteet voidaan 
rahoittaa täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 1055
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli ohjelmassa edellytetään 
valtiollista yhteisrahoitusta, yhteisrahoitus 
voidaan korvata yksityisillä 
pääomasijoituksilla.

Or. de

Tarkistus 1056
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteän tuloprosenttiosuuden 
soveltaminen kyseiseen toimityyppiin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimen nettotulojen käyvän arvon 
laskenta ottaen huomioon saastuttaja 
maksaa -periaatteen soveltaminen sekä 
tarvittaessa kyseisen jäsenvaltion 
suhteelliseen vaurauteen liittyvät 
tasapuolisuusnäkökohdat.

(b) toimen nettotulojen käyvän arvon 
laskenta ottaen huomioon ulkopuolisten 
sosiaalisten ja ympäristökulujen 
sisällyttämisen kaikille liikennemuodoille, 
saastuttaja maksaa -periaatteen ja kyseisen 
jäsenvaltion suhteelliseen vaurauteen 
liittyvät tasapuolisuusnäkökohdat.

Or. en

Tarkistus 1058
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitettavan toimen tukikelpoiset 
menot eivät saa ylittää toimen 
investointikustannusten käypää arvoa 
vähennettyinä nettotulojen käyvällä 
arvolla, joka on määritetty 
jommallakummalla näistä menetelmistä.

Osarahoitettavan toimen tukikelpoiset 
menot eivät saa ylittää toimen 
investointikustannusten käypää arvoa 
vähennettyinä nettotulojen käyvällä 
arvolla, joka on määritetty 
jommallakummalla näistä menetelmistä. 
Poikkeuksena tästä ovat investoinnit 
kestäviin ja vähähiilisiin 
liikenneinfrastruktuureihin, joissa 
tukikelpoiset menot vastaavat toimen 
investointikustannusten käypää arvoa.

Or. de

Perustelu

Jotkut liikennemuodot ovat velvoitettuja luomaan tuloja, kun taas joidenkin liikennemuotojen 
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kohdalla tätä velvoitusta ei ole. Tämän säännön soveltaminen johtaisi siihen, että sama EU:n 
yhteisrahoitusprosentti takaisi suuremmat EU:n määrärahat sellaisille hankkeille, jotka ovat 
jo täysin tai lähes täysin julkisin varoin tuettuja, kun taas tuloja tuottavat hankkeet saisivat 
suhteellisesti vähemmän EU:n rahoitusta.

Tarkistus 1059
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 54 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa a 
alakohdassa tarkoitetun kiinteän 
prosenttiosuuden määrittelyä koskevia 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
II osa – 54 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa a 
alakohdassa tarkoitetun kiinteän 
prosenttiosuuden määrittelyä koskevia 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa a 
alakohdassa tarkoitetun kiinteän 
prosenttiosuuden määrittelyä koskevia 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti ja b alakohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Menettelyn käyttöönotolla on yleinen tavoite: täydentää tiettyjä säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia.
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Tarkistus 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
II osa – 54 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa b alakohdassa 
tarkoitetun menetelmän hyväksymällä 
täytäntöönpanosäädöksiä 143 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Menettelyn käyttöönotolla on yleinen tavoite: täydentää tiettyjä säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia.

Tarkistus 1062
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan sellaisiin toimiin, joiden 
kokonaiskustannukset ovat enemmän kuin 
1 000 000 euroa.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan sellaisiin toimiin, joiden 
tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat 
enemmän kuin 1 000 000 euroa.

Or. pt

Perustelu

Tavallisesti rahoitusvajeeseen perustuvan analyysin suorittaminen tuloja tuottavista toimista 
on järkevää vain, jos tukikelpoiset investoinnit ovat enemmän kuin 1 000 000 euroa, eikä 
silloin, jos hankkeen kokonaiskustannukset (tukikelpoiset ja muut kuin tukikelpoiset 
investoinnit) ylittävät tämän summan. Tämän tarkoituksena on yksinkertaistaa tuensaajan 
hakumenettelyä ja taata rakennerahastojen avoin kohdentaminen.
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Tarkistus 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 54 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 1 ja 2 kohdan mukaisesti nettotulojen 
laskennassa ei pidä ottaa huomioon niitä 
rahoitustoimia, jotka toteutetaan saman 
konsolidoidun tilinpäätöksen piiriin 
kuuluvien yhteisöjen välillä, Euroopan 
kansantalouden tilinpitojärjestelmän 
EKT:n menetelmiä sekä asiassa 
sovellettavia Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden säännöksiä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Tulojen laskennassa ei pitäisi laskea niitä tuloja, jotka ovat peräisin saman konsolidoidun 
tilinpäätöksen piiriin kuuluvien yhteisöjen välisistä rahoitustapahtumista.

Tarkistus 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 54 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti nettotulojen laskennassa olisi 
jätettävä huomioimatta ne rahoitustoimet, 
jotka toteutetaan saman konsolidoidun 
tilinpäätöksen piiriin kuuluvien yhteisöjen 
välillä, Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän EKT:n menetelmiä 
sekä asiassa sovellettavia Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden säännöksiä 
noudattaen.

Or. es
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Tarkistus 1065
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi jos 
on vahvistettu erityissääntöjä tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi jos 
on vahvistettu erityissääntöjä tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.
Menojen tukikelpoisuussäännöt takaavat 
tasapuolisen kohtelun julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeiden ja julkisen 
hallintosopimuksen alaisten hankkeiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi jos 
on vahvistettu erityissääntöjä tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.

(1) Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen tai jäsenvaltioiden 
ryhmän makroalueiden kehitysrahaston 
täytäntöönpanoa koskevassa 
sopimuksessa hyväksymien sääntöjen 
perusteella, paitsi jos on vahvistettu 
erityissääntöjä tässä asetuksessa tai 
rahastokohtaisissa säännöissä tai tämän 
asetuksen tai rahastokohtaisten sääntöjen 
perusteella.

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1067
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi jos 
on vahvistettu erityissääntöjä tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi 
alueellisen yhteistyön eurooppalaisten 
hankkeiden puitteissa syntyneet menot ja 
paitsi jos on vahvistettu erityissääntöjä 
tässä asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.

Or. fr

Perustelu

On löydettävä yhteinen järjestely, jotteivat eri jäsenvaltioiden yksityiset yksiköt kärsi kilpailun 
vääristymistä alueellisen yhteistyön ohjelmien laatimisen yhteydessä.

Tarkistus 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
II osa – 55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimia ei valita yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tuen 
kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti 
päätökseen tai toteutettu 
kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja 
on jättänyt ohjelmaan liittyvän 
rahoitushakemuksen 
hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, 

Poistetaan.
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onko tuensaaja maksanut kaikki 
asiaankuuluvat maksut.

Or. en

Tarkistus 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimia ei valita yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tuen 
kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti 
päätökseen tai toteutettu 
kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja 
on jättänyt ohjelmaan liittyvän 
rahoitushakemuksen 
hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, 
onko tuensaaja maksanut kaikki 
asiaankuuluvat maksut.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1070
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 55 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämä artikla ei rajoita 51 artiklassa 
säädettyjen, komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea koskevien 
tukikelpoisuussääntöjen soveltamista.

5. Tämä artikla ei rajoita teknistä tukea 
koskevien tukikelpoisuussääntöjen 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Toimi voi saada tukea yhdestä tai 
useammasta yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta ja muista unionin välineistä 
edellyttäen, että jonkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston korvausta 
koskevaan maksupyyntöön sisältyvä 
menoerä ei saa tukea muusta rahastosta tai 
unionin välineestä eikä samasta rahastosta 
muun ohjelman perusteella.

8. Toimi voi saada tukea yhdestä tai 
useammasta yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta ja muista unionin välineistä 
edellyttäen, että jonkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston korvausta 
koskevaan maksupyyntöön sisältyvä 
menoerä ei saa tukea muusta rahastosta tai 
unionin välineestä eikä samasta rahastosta 
muun ohjelman tai makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelman perusteella.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1072
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 55 artikla – 8 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Alueen kautta annettava tuki täytyy 
maksaa täysimääräisesti takaisin, jos 
tuensaaja siirtyy toiselle alueelle, toiseen 
jäsenvaltioon tai EU:n ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 1073
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 55 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio laatii Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmiin kuuluvia operaatioita 
varten erityisen avustusjärjestelyn, jotta 
vältettäisiin kilpailun vääristyminen 
toimijoiden kesken. 

Or. fr

Perustelu

On löydettävä yhteinen järjestely, jotteivat eri jäsenvaltioiden yksityiset yksiköt kärsi kilpailun 
vääristymistä alueellisen yhteistyön ohjelmien laatimisen yhteydessä.

Tarkistus 1074
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
II osa – 57 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kertakorvaukset enintään 100 000 
euron julkisen rahoitusosuuden rajoissa;

(c) kertakorvaukset enintään 
200 000 euron tai hankeryhmien tai 
verkostotoimien tapauksessa 7–
10 prosentin julkisen rahoitusosuuden 
rajoissa;

Or. en

Tarkistus 1075
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 57 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kertakorvaukset enintään 100 000 euron 
julkisen rahoitusosuuden rajoissa;

(c) kertakorvaukset enintään 100 000 euron 
unionilta saadun julkisen rahoitusosuuden 
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rajoissa;

Or. de

Perustelu

Tässä on tehtävä selväksi, että rahoituksessa ei ole kyse vain julkisista rahoitusosuuksista", 
vaan EU:n maksamista varoista.

Tarkistus 1076
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 57 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kiinteämääräinen rahoitus, joka 
määritetään soveltamalla tiettyä 
prosenttiosuutta yhteen tai useampaan 
määriteltyyn kustannuslajiin.

(d) kiinteämääräinen rahoitus, joka 
määritetään soveltamalla tiettyä 
prosenttiosuutta yhteen tai useampaan 
määriteltyyn kustannuslajiin. Näihin 
kiinteämääräisiin rahoitusosuuksiin 
sisältyvät myös tuntikohtaiset 
henkilökustannukset.

Or. de

Tarkistus 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 57 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yrityksistä ainoastaan pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat 
avustuskelpoisia.

Or. en
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Tarkistus 1078
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
30 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

Or. de

Tarkistus 1079
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
25 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

Or. de

Perustelu

Välillisiä kustannuksia koskevat kiinteät prosenttiosuudet helpottavat osaltaan hallinnointia. 
Jotta tämän vaikutus olisi mahdollisimman suuri, kiinteitä prosenttiosuuksia pitäisi tarpeen 
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mukaan voida toimikohtaisesti hieman korottaa.

Tarkistus 1080
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
II osa – 58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
25 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

Or. en

Perustelu

Kiinteitä prosenttiosuuksia tulisi nostaa, koska ne ja muut yksinkertaistettujen kustannusten 
muodot ovat tärkeimpiä välineitä, joilla voidaan yksinkertaistaa ja järkeistää käytännön 
koheesiopolitiikkatyötä tuensaajien kuten pienten yritysten ja maaseutukehityksen tasolla.

Tarkistus 1081
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
II osa – 58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
25 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
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rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

Or. en

Tarkistus 1082
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 58 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

Or. de

Perustelu

Välillisiä kustannuksia koskevat kiinteät prosenttiosuudet helpottavat osaltaan hallinnointia. 
Jotta tämän vaikutus olisi mahdollisimman suuri, kiinteitä prosenttiosuuksia pitäisi tarpeen 
mukaan voida toimikohtaisesti hieman korottaa.

Tarkistus 1083
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
II osa – 58 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

Or. en

Perustelu

Kiinteitä prosenttiosuuksia tulisi nostaa, koska ne ja muut yksinkertaistettujen kustannusten 
muodot ovat tärkeimpiä välineitä, joilla voidaan yksinkertaistaa ja järkeistää käytännön 
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koheesiopolitiikkatyötä tuensaajien kuten pienten yritysten ja maaseutukehityksen tasolla.

Tarkistus 1084
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
II osa – 58 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

Or. en

Tarkistus 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Työn, tavaroiden, palvelujen, maan tai 
kiinteistön tarjoamisen muodossa käyttöön 
annetut luontoissuoritukset, joista ei ole 
suoritettu laskuilla tai vastaavalla tavalla 
todistusvoimaisella asiakirjalla 
osoitettavissa olevaa rahakorvausta, voivat 
olla avustuskelpoisia, jos se sallitaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen ja 
ohjelman tukikelpoisuussäännöissä ja jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Työn, tavaroiden, palvelujen, maan tai 
kiinteistön tarjoamisen muodossa käyttöön 
annetut luontoissuoritukset, joista ei ole 
suoritettu laskuilla tai vastaavalla tavalla 
todistusvoimaisella asiakirjalla 
osoitettavissa olevaa rahakorvausta, voivat 
olla avustuskelpoisia, jos se sallitaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen ja 
ohjelman sekä makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelman 
tukikelpoisuussäännöissä ja jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se sallitaan ohjelman 
tukikelpoisuussäännöissä;

(a) se sallitaan ohjelman tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman
tukikelpoisuussäännöissä;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1087
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin siihen käytettävä 
määrä ylittää kymmenen prosenttia 
kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista. Asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan 
hyväksyä suurempi prosenttiosuus 
ympäristön säilyttämistä koskevien toimien 
osalta;

(b) rakennetun maan hankinta siltä osin 
kuin siihen käytettävä määrä ylittää 
kymmenen prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaismenoista. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä 
suurempi prosenttiosuus ympäristön 
säilyttämistä koskevien toimien osalta;

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään siihen, että kesantoalueet voidaan rajoittamattomasti luokitella 
tukikelpoisiksi. Siksi tuen kokonaiskustannuksille ei tulisi asettaa ylärajaa.
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Tarkistus 1088
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin siihen käytettävä 
määrä ylittää kymmenen prosenttia 
kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista. Asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan 
hyväksyä suurempi prosenttiosuus 
ympäristön säilyttämistä koskevien toimien 
osalta;

(b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin yksinomaan 
maahan käytettävä määrä ylittää 
kymmenen prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaismenoista. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden; 

Or. de

Perustelu

Selventävä muotoilu komission kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Tarkentaa komission 
tarkoitusta ja jo yleistä käytäntöä, jonka mukaan säännös koskee ainoastaan tonttia, eikä 
tontille jo mahdollisesti rakennetun rakennuksen saamaa tukimäärää.

Tarkistus 1089
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin siihen käytettävä 
määrä ylittää kymmenen prosenttia 
kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista. Asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan 
hyväksyä suurempi prosenttiosuus 
ympäristön säilyttämistä koskevien toimien 
osalta;

(b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin rakentamattomaan 
maahan käytettävä määrä ylittää 
kymmenen prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaismenoista. 
Asianmukaisesti perustelluissa
poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä 
suurempi prosenttiosuus ympäristön 
säilyttämistä koskevien toimien osalta;

Or. de
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Perustelu

Muotoilu kaipaa tarkennusta, josta käy ilmi, että tukikelpoisia menoja koskeva 10 prosentin 
rajoitus koskee yksinomaan rakentamatonta maata (selvitettävissä tontin arvostuksella tai 
verrattavissa olevalla analyysillä).

Tarkistus 1090
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
II osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei ole 
direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevan 
määritelmän mukainen verovelvollinen, 
edellyttäen, että kyseiset alv-määrät eivät 
ole infrastruktuurin toimittamisen 
yhteydessä syntyneitä.

c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia, jos niiden 
maksajana on tuensaaja, joka ei ole 
direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevan 
määritelmän mukainen verovelvollinen, 
edellyttäen, että kyseiset alv-määrät eivät 
ole infrastruktuurin toimittamisen 
yhteydessä syntyneitä ja jos ne ovat 
tuensaajille todellisia kuluja, jotka ovat 
syntyneet tosiasiallisesti toimen tai 
hankkeen toteuttamisesta.

Or. it

Perustelu

Alv on joillekin eri ohjelmatöiden tuensaajille kulu samalla tavalla kuin investointikulut, 
tekniset kulut ja yleiskulut. Erityisesti tietyntyppisille tuensaajille, joilla ei ole mahdollisuutta 
saada vapautusta alv:n maksusta eikä periä alv-kuluja myöhemmin takaisin, nämä kulut ovat 
rajoite, joka estää monia potentiaalisia tuensaajia esittämästä tukihakemusta.

Tarkistus 1091
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia siinä tapauksessa, 
että ne kansallisen alv-lainsäädännön 
mukaan ovat palautukseen 
oikeuttamattomia.

Or. de

Tarkistus 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
II osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Or. en

Tarkistus 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
II osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Or. en

Tarkistus 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Or. en

Tarkistus 1095
Tamás Deutsch



AM\903903FI.doc 163/167 PE491.054v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
II osa – 59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) palautukseen oikeuttava arvonlisävero.

Or. en

Tarkistus 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista ja rahastokohtaisista 
säännöistä muuta johdu, yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuettujen 
toimien on sijaittava niitä tukevan 
ohjelman kohdealueella, jäljempänä 
'ohjelma-alue'.

1. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista ja rahastokohtaisista 
säännöistä muuta johdu, yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuettujen 
toimien on sijaittava niitä tukevan 
ohjelman kohdealueella, jäljempänä 
'ohjelma-alue' tai 'makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelman alue'.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1097
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 60 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomainen voi hyväksyä, että 
toimi toteutetaan ohjelma-alueen
ulkopuolella mutta kuitenkin unionin 
alueella edellyttäen, että kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. Hallintoviranomainen voi hyväksyä, että 
toimi toteutetaan ohjelma-alueen tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
alueen ulkopuolella mutta kuitenkin 
unionin alueella edellyttäen, että kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 60 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimesta on hyötyä ohjelma-alueelle; (a) toimesta on hyötyä ohjelma-alueelle tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
alueelle;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 60 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen 
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

(b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
alueen ulkopuolella sijaitseviin toimiin 
osoitettu kokonaismäärä on enintään 
kymmenen prosenttia tuesta, joka 
EAKR:stä, koheesiorahastosta ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan tai makroalueiden 
kehitysrahaston ohjelmaan myönnetystä 
tuesta;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
II osa – 60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen 
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

(b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen 
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään viisi prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

Or. en
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Tarkistus 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen 
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on vähintään yksi prosentti 
ja enintään kymmenen prosenttia tuesta, 
joka EAKR:stä, koheesiorahastosta ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnetään prioriteettitasolla, ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta enintään kolme 
prosenttia rahastosta ohjelmaan 
myönnetystä tuesta; Kyseiset määrät 
voidaan kohdentaa jäljempänä 
87 artiklan 2 kohdan c, v ja vi 
alakohdassa tarkoitettuihin toimiin. 

Or. fr

Perustelu

Kumppaneita on rohkaistava investoimaan osa määrärahoista ohjelma-alansa ulkopuolelle, 
esimerkiksi rajatylittävän, kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön toimiin ja makroalue-
ja merialuestrategioihin, jotta alueellisen koheesion periaate pantaisiin tosiasiassa 
täytäntöön.

Tarkistus 1102
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
II osa – 60 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) seurantakomitea on hyväksynyt 
kyseisen toimen tai kyseiset toimityypit;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 60 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimelle tukea myöntävästä ohjelmasta 
vastaavat viranomaiset täyttävät toimen 
hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen 
liittyvät ohjelman viranomaisten velvoitteet 
tai tekevät toimen toteutusalueen 
viranomaisten kanssa sopimuksia 
edellyttäen, että 2 kohdan a alakohdassa 
vahvistetut edellytykset sekä toimea 
koskevat hallinnointiin, valvontaan ja 
tarkastukseen liittyvät velvoitteet täyttyvät.

(d) toimelle tukea myöntävästä ohjelmasta 
tai makroalueiden kehitysrahaston 
ohjelmasta vastaavat viranomaiset 
täyttävät toimen hallinnointiin, valvontaan 
ja tarkastukseen liittyvät ohjelman tai 
makroalueiden kehitysrahaston ohjelman 
viranomaisten velvoitteet tai tekevät 
toimen toteutusalueen viranomaisten 
kanssa sopimuksia edellyttäen, että 2 
kohdan a alakohdassa vahvistetut 
edellytykset sekä toimea koskevat 
hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen 
liittyvät velvoitteet täyttyvät.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.


