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Tarkistus 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan viiden
vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan 
kymmenen vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan viiden
vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan 
kymmenen vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa
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Or. en

Tarkistus 1106Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan viiden 
vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on, lukuun 
ottamatta käyttöikänsä päättäneitä tai 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti 
kirjanpidossa kokonaan poistettuja 
investointeja, maksettava yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen rahoitusosuus 
takaisin, jos siihen kohdistuu tapauksen 
mukaan viiden vuoden kuluessa 
loppumaksun suorittamisesta tuensaajalle 
tai valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

Or. es

Perustelu

Käyttöikä on erityisesti tutkimus- ja kehitysvälineistön investoinneissa joskus vähemmän kuin 
viisi vuotta tai toiminnassa tapahtuu tällä ajalla muutoksia. Siksi tällaisiin tilanteisiin on 
tarpeellista lisätä poikkeus.

Tarkistus 1107
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) infrastruktuurin omistussuhteissa 
tapahtunut muutos, joka hyödyttää 
aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista 
yhteisöä; tai

(b) infrastruktuurin omistussuhteissa 
tapahtunut muutos, joka hyödyttää 
aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista 
yhteisöä, paitsi silloin, kun 
rakennerahastoista osarahoitettujen 
infrastruktuurien käyttö tai omistus 
siirretään toimijalle EU:n lainsäädännön 
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mukaisen tarjouskilpailun perusteella; tai

Or. en

Tarkistus 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisten ESR:n tukea saavien toimien 
sekä muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tukea saavien toimien, jotka 
eivät ole infrastruktuuri- eivätkä 
tuotannollisia investointeja, on maksettava 
rahaston rahoitusosuus takaisin ainoastaan 
silloin, kun niillä on sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
velvollisuus ylläpitää investointeja ja kun 
niihin kohdistuu kyseisissä säännöissä 

2. Sellaisten ESR:n tukea saavien toimien 
sekä muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tukea saavien toimien, jotka 
eivät ole infrastruktuuri- eivätkä 
tuotannollisia investointeja, on maksettava 
rahaston rahoitusosuus takaisin ainoastaan 
silloin, kun niillä on sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
velvollisuus ylläpitää investointeja ja kun 
niihin kohdistuu kymmenen vuoden
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säädetyn määräajan kuluessa 
tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen.

kuluessa tuotantotoiminnan lopettaminen 
tai sijainnin muuttaminen.

Or. en

Tarkistus 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin maksettuihin tai 
niiden maksamiin rahoitusosuuksiin eikä
toimiin, joihin kohdistuu 
tuotantotoiminnan lopettaminen sellaisen 
konkurssin seurauksena, joka ei ole 
petollinen.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
toimiin, joihin kohdistuu 
tuotantotoiminnan lopettaminen sellaisen 
konkurssin seurauksena, joka ei ole 
petollinen.

Or. en

Tarkistus 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta toimiin, joihin kuuluu sellaisen 
irtaimen omaisuuden hankintaa, joka on 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti 
käyttöikänsä päätyttyä edunsaajan 
kirjanpidossa kokonaan poistettu.

Or. es
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Perustelu

Toimien pysyvyyden määrittämisessä on otettava huomioon, että irtaimen omaisuuden 
investoinneissa (esimerkiksi tutkimus- ja kehitysvälineistön investoinneissa) omaisuudella on 
määrätty käyttöikä, joka usein saattaa olla pysyvää toiminta-ajanjaksoa lyhyempi, kuten 
aiemmin 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainitaan. Tämän vuoksi rakennerahastojen 
edunsaajan olisi pidettävä taseessaan ja fyysisesti tiloissaan käytöstä poistettuja laitteita, 
mistä aiheutuu taloudellisia tappioita.

Tarkistus 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden tehtävät Jäsenvaltioiden ja makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen jäsenvaltion 
ryhmien tehtävät

Or. sk

Perustelu

 Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
ohjelmien hallinnointi ja valvonta kuuluu 

1. Jäsenvaltioiden ja makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmien on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen 
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jäsenvaltioiden vastuulle. hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
ohjelmien hallinnointi ja valvonta kuuluu 
jäsenvaltioiden vastuulle. Makroalueen 
kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä on vastuussa 
makroalueen kehitysohjelman hallinnosta 
ja valvonnasta.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmät 
perustetaan rahastokohtaisissa säännöissä 
olevien määräysten mukaisesti ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti.

2. Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on varmistettava, 
että ohjelmien hallinto- ja 
valvontajärjestelmät perustetaan 
rahastokohtaisissa säännöissä olevien 
määräysten mukaisesti ja että kyseiset 
järjestelmät toimivat tehokkaasti.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1115
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1116
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle
pyynnöstä.

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely, jossa on 
tasapuolisesti edustettuna sekä 
hallintoviranomainen että edunsaajaa 
edustava järjestö ja jolla taataan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
osarahoitettujen toimien valintaa, 
suorittamista, valvontaa ja maksuja tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumaton tutkiminen ja ratkaiseminen. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näiden 
tutkimusten tulokset ja ehdotetut ratkaisut
komissiolle, jotta voidaan toteuttaa 
5 artiklassa tarkoitettu 
hallintoviranomaisten, edunsaajien ja 
kumppaneiden tietoportaali.

Or. en

Tarkistus 1117
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.

3. Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahastoja perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmien on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahastoja perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmien on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 143 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän ja komission 
välinen virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 143 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1119
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Tiedot 
esitetään aina mahdollisuuksien mukaan 
sukupuolen mukaan eriteltynä.

Or. en

Tarkistus 1120
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on välttää elinten ja toimijoiden lisääntymistä, joka tekisi hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä vielä monimutkaisempaa. Vaikka tästä aiheesta on tehty muita 
Euroopan parlamentin päätöksiä, olemme vakuuttuneita, että REGI-valiokunnan pitäisi 
esittää selkeästi kantansa hyväksyntämenettelystä.

Tarkistus 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin yhteisen strategiakehyksen 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaava elin on varainhoitoasetuksen 56 
artiklan 3 kohdan mukaan hyväksyttävä 
hyväksynnän antavan ministeriötason 

1. Kukin yhteisen strategiakehyksen 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaava elin on varainhoitoasetuksen 56 
artiklan 3 kohdan mukaan hyväksyttävä 
hyväksynnän antavan ministeriötason 
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viranomaisen virallisella päätöksellä. viranomaisen virallisella päätöksellä, 
mikäli komissio on aiempien tukikausien 
aikana onnistunut rakentamaan riittävän 
luottamuksen jäsenvaltion 
hallintorakenteita kohtaan;

Or. de

Tarkistus 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli jäsenvaltion hallinnon 
kapasiteetissa on aiempien tukikausien 
aikana havaittu epävarmuutta, komissio 
ottaa hoitaakseen hyväksynnän antavan 
elimen tehtävät;

Or. de

Tarkistus 1125
Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hyväksynnän antavan viranomaisen on 
valvottava hyväksyttyä elintä ja 
peruutettava antamansa hyväksyntä 
virallisella päätöksellä, jos yksi tai useampi 
hyväksymisperuste ei enää täyty, paitsi jos 
kyseinen elin toteuttaa tarvittavat 
korjaukset koeaikana, jonka hyväksynnän 
antava viranomainen määrittää ongelman 
vakavuuden mukaan. Hyväksynnän 
antavan elimen on ilmoitettava komissiolle 
viipymättä mahdollisesta hyväksytylle 
elimelle määritetystä koeajasta ja 

4. Hyväksynnän antavan viranomaisen on 
valvottava hyväksyttyä elintä ja 
peruutettava antamansa hyväksyntä 
virallisella päätöksellä, jos yksi tai useampi 
hyväksymisperuste ei enää täyty, paitsi jos 
kyseinen elin toteuttaa tarvittavat 
korjaukset koeaikana, jonka hyväksynnän 
antava viranomainen määrittää ongelman 
vakavuuden mukaan. Hyväksynnän 
antavan elimen on ilmoitettava komissiolle 
viipymättä mahdollisesta hyväksytylle 
elimelle määritetystä koeajasta ja 
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mahdollisesta peruuttamista koskevasta 
päätöksestä.

mahdollisesta peruuttamista koskevasta 
päätöksestä. Jäsenvaltio voi päättää olla 
perustamatta erillistä hyväksynnän 
antavaa viranomaista ja sen sijaan taata 
hyväksyntämenettelyn olemassa olevalla 
riippumattomalla tarkastuselimellä.

Or. en

Tarkistus 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi nimetä 
yhteensovittamisesta vastaavan 
viranomaisen, jonka tehtävänä on huolehtia 
yhteydenpidosta komissioon ja toimittaa 
sille tietoja, edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista, laatia 
yhteenvetokertomus, jossa esitetään 
kansallisen tason kokonaiskatsaus kaikista 
hallinnollisista vahvistuslausumista sekä 
tarkastuslausunnoista, ja koordinoida 
yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä.

5. Jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä voi nimetä 
yhteensovittamisesta vastaavan 
viranomaisen, jonka tehtävänä on huolehtia 
yhteydenpidosta komissioon ja toimittaa 
sille tietoja, edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista, laatia 
yhteenvetokertomus, jossa esitetään 
kansallisen tason kokonaiskatsaus kaikista 
hallinnollisista vahvistuslausumista sekä 
tarkastuslausunnoista, ja koordinoida 
yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 64 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Komission on vuosittain julkaistava 
kertomus jäsenvaltioiden kanssa 
sopimistaan hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä 
(4 artiklan 10 kohta); tässä on 4 artiklan 
5 kohdan mukaisesti otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate;

Or. de

Tarkistus 1128
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, myös 
hyväksymismenettelyn, vuotuisen 
hallinnollisen vahvistuslausuman, 
vuotuisten tarkastuskertomusten, vuotuisen 
tarkastuslausunnon, vuotuisen  
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot 
ovat perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti 
ohjelmien täytäntöönpanon ajan. 

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, vuotuisten 
tarkastuskertomusten, vuotuisen 
tarkastuslausunnon, vuotuisen  
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot 
ovat perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti 
ohjelmien täytäntöönpanon ajan.

Or. de

Tarkistus 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, myös 
hyväksymismenettelyn, vuotuisen 
hallinnollisen vahvistuslausuman, 
vuotuisten tarkastuskertomusten, vuotuisen 
tarkastuslausunnon, vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot 
ovat perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti 
ohjelmien täytäntöönpanon ajan.

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, myös 
hyväksymismenettelyn, vuotuisen 
hallinnollisen vahvistuslausuman, 
vuotuisten tarkastuskertomusten, vuotuisen 
tarkastuslausunnon, vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot tai 
makroelueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmät ovat 
perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti 
ohjelmien täytäntöönpanon ajan.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat 
asianmukaisen ennakkoilmoituksen 
annettuaan tehdä tarkastuksia paikan 
päällä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden suorittamia tarkastuksia. 
Mainituissa tarkastuksissa voidaan ennen 
kaikkea tarkastaa, toimivatko ohjelman tai 
ohjelman osan tai toimen hallinto- ja 
valvontajärjestelmät tehokkaasti, ja 
arvioida, onko toimien tai ohjelmien 
varainhoito moitteetonta. Jäsenvaltion 

Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat, annettuaan
ennakkoilmoituksen vähintään kymmenen 
päivää ennen, kiireellisiä tapauksia 
lukuun ottamatta, tehdä tarkastuksia 
paikan päällä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden suorittamia 
tarkastuksia. Mainituissa tarkastuksissa
voidaan ennen kaikkea tarkastaa, 
toimivatko ohjelman tai ohjelman osan tai 
toimen hallinto- ja valvontajärjestelmät 
tehokkaasti, ja arvioida, onko toimien tai 
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virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat 
osallistua näihin tarkastuksiin.

ohjelmien varainhoito moitteetonta. 
Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut 
edustajat voivat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan nykyisellä ohjelmakaudelle käytössä oleva vakiintunut käytäntö 
(asetuksen 1083/2006 72 artikla).

Tarkistus 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat 
asianmukaisen ennakkoilmoituksen 
annettuaan tehdä tarkastuksia paikan 
päällä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden suorittamia tarkastuksia.  
Mainituissa tarkastuksissa voidaan ennen 
kaikkea tarkastaa, toimivatko ohjelman tai 
ohjelman osan tai toimen hallinto- ja 
valvontajärjestelmät tehokkaasti, ja 
arvioida, onko toimien tai ohjelmien 
varainhoito moitteetonta. Jäsenvaltion 
virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat 
osallistua näihin tarkastuksiin.

Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat 
asianmukaisen ennakkoilmoituksen 
annettuaan tehdä tarkastuksia paikan 
päällä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmien suorittamia 
tarkastuksia.  Mainituissa tarkastuksissa 
voidaan ennen kaikkea tarkastaa, 
toimivatko ohjelman tai ohjelman osan tai 
toimen hallinto- ja valvontajärjestelmät 
tehokkaasti, ja arvioida, onko toimien tai 
ohjelmien varainhoito moitteetonta. 
Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän virkamiehet tai 
valtuutetut edustajat voivat osallistua 
näihin tarkastuksiin.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission virkamiehillä tai komission 
valtuuttamilla edustajilla, joilla on 
asianmukaiset valtuudet suorittaa paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia, on oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkiin tietoihin, 
asiakirjoihin ja metatietoihin, jotka liittyvät 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
tuettuihin toimiin tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmiin, riippumatta 
välineestä, jolle tiedot ja asiakirjat on 
tallennettu. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle pyynnöstä jäljennökset näistä 
tiedoista, asiakirjoista ja metatiedoista.

Komission virkamiehillä tai komission 
valtuuttamilla edustajilla, joilla on 
asianmukaiset valtuudet suorittaa paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia, on oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkiin tietoihin, 
asiakirjoihin ja metatietoihin, jotka liittyvät 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
tuettuihin toimiin tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmiin, riippumatta 
välineestä, jolle tiedot ja asiakirjat on 
tallennettu. Jäsenvaltioiden tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmien on 
toimitettava komissiolle pyynnöstä 
jäljennökset näistä tiedoista, asiakirjoista ja 
metatiedoista.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaan toiminnan tai menojen 

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustanutta jäsenvaltioiden ryhmää 
toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten 
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oikeellisuuden varmistamiseksi 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

hallinto- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaan toiminnan tai menojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista osarahoitettujen toimien 
valintaa tai toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustanutta jäsenvaltioiden ryhmää 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista osarahoitettujen toimien 
valintaa tai toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1135
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tarkastus ja valvonta suoritetaan 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
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aloitteen "vain kerran" -periaatteen 
mukaisesti, ja niiden on oltava oikeassa 
suhteessa toimelle osoitetun valtionavun 
määrään ja sen riskitasoon. 
Soveltamissääntöjen määrittämisestä 
vastaa 143 artiklassa tarkoitettu 
rahastojen yhteensovittamisesta vastaava 
komitea.

Or. en

Tarkistus 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan 
kunkin ohjelman osalta rahastokohtaisina 
vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Ohjelman hyväksymisestä annettu 
komission päätös muodostaa 
varainhoitoasetuksen 75 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen ja, 
sen jälkeen rahoituspäätös on annettu 
tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
kyseisen asetuksen mukaisen oikeudellisen 
sitoumuksen.

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan 
kunkin ohjelman tai makroalueen 
kehitysohjelman osalta rahastokohtaisina 
vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Ohjelman tai makroalueen 
kehitysohjelman hyväksymisestä annettu 
komission päätös muodostaa 
varainhoitoasetuksen 75 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen ja, 
sen jälkeen rahoituspäätös on annettu 
tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneelle jäsenvaltioiden ryhmälle, 
kyseisen asetuksen mukaisen oikeudellisen 
sitoumuksen.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1137
Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta, 
talousarviositoumukset tehdään sen 
jälkeen, kun on annettu komission päätös 
ohjelman muuttamisen hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta ja 
kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvästä 
varauksesta, talousarviositoumukset 
tehdään sen jälkeen, kun on annettu 
komission päätös ohjelman muuttamisen 
hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1139
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta ja 
kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvästä 
varauksesta, talousarviositoumukset 
tehdään sen jälkeen, kun on annettu 
komission päätös ohjelman muuttamisen 

Poistetaan.



PE491.056v01-00 22/178 AM\903905FI.doc

FI

hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta ja 
kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvästä 
varauksesta, talousarviositoumukset 
tehdään sen jälkeen, kun on annettu 
komission päätös ohjelman muuttamisen 
hyväksymisestä.

Kun kyse on suoritusvarauksesta ja 
kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvästä 
varauksesta, talousarviositoumukset 
tehdään sen jälkeen, kun on annettu 
komission päätös ohjelman tai 
makroalueen kehitysohjelman
muuttamisen hyväksymisestä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1141
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 66 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I ja II luvun säännökset eivät saa 
mitenkään haitata edunsaajille 
maksettavan avun määrien täysimääräistä 
maksamista oikeana päivänä tai vaikuttaa 
haitallisesti sen hankkeen onnistunutta 
loppuunsaattamista koskeviin 
taloudellisiin tai rahoituksellisiin etuihin.

Or. en
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Tarkistus 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina, tapauksen mukaan vuotuisen 
saldon maksuna sekä loppumaksuna.

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina sekä loppumaksuna.

Or. fr

Tarkistus 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina, tapauksen mukaan 
vuotuisen saldon maksuna sekä
loppumaksuna.

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina ja loppumaksuna.

Or. it

Perustelu

Vuotuinen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen saattaa lisätä hallintoviranomaisiin 
kohdistuvaa hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 1144
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 67 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3a. Edunsaajia ei voi vaatia maksamaan 
etukäteen osaa julkisista varoista; 
Jäsenvaltioiden on tarjottava toimelle 
rahoitus sekä välimaksut ajoissa ennen 
alkuvaiheen ja seurantavaiheiden 
käynnistämistä, jotta toimen 
epäoikeudenmukainen keskeytyminen 
voidaan välttää.

Or. en

Tarkistus 1145
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 67 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3b. Edunsaajille teksteissä annettujen 
määräaikojen noudattamatta jättämisen 
tai tapausten käsittelyssä tapahtuvien 
viivästysten vuoksi myöhässä 
maksettuihin maksuihin sovelletaan 
maksuehtoihin liittyvän EU:n 
lainsäädännön mukaista vakiokorkoa.

Or. en

Tarkistus 1146
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 67 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3c. Tunnustettuja edunsaajia, edustajina 
toimivia välittäjäjärjestöjä, jotka voivat 
antaa muun kuin pankkitakuun tai jotka 
ovat jo toteuttaneet toimia julkisen 
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rahoituksen avulla, ei vaadita 
toimittamaan pankkitakuuta. 
Hallintoviranomaisten pitäisi joka 
tapauksessa vähentää pankkitakuiden 
käyttöä ja suosia muita takuumuotoja. 
Asetuksen 63 artiklan 3 kohdan mukaiset 
kantelujen ratkaisuja koskevat rakenteet 
valtuutetaan käsittelemään tämän alan 
valituksia.

Or. en

Tarkistus 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimittamissa ohjelmissa 
esitetyt määrät, menoarviot, 
menoilmoitukset, maksupyynnöt, 
tilinpäätökset sekä vuotuisissa ja 
lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa 
mainitut menot on esitettävä 
euromääräisinä.

Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysohjelmissa makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmien toimittamissa 
ohjelmissa esitetyt määrät, menoarviot, 
menoilmoitukset, maksupyynnöt, 
tilinpäätökset sekä vuotuisissa ja 
lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa 
mainitut menot on esitettävä 
euromääräisinä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 71 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

71a artikla
Yleinen periaate ennakkomaksun käytöstä
Ennakkomaksua on käytettävä 
ainoastaan maksujen suorittamiseen 
tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä. Se on viipymättä asetettava 
tästä vastaavan elimen käyttöön.

Or. en

Perustelu

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 72 artiklan 2 kohdassa näytetään antavan yleinen 
periaate vain alustavalle ennakkomaksulle. Tarkistuksella pyritään tekemään siitä yleinen 
sääntö, joka on yhteinen kaikille yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamille 
rahastoille kaiken ennakkorahoituksen osalta.

Tarkistus 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on antanut ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäinen 
ennakkomaksu maksetaan erinä 
määrärahatarpeiden mukaisesti. Erät 
määritellään rahastokohtaisissa säännöissä.

1. Kun komissio on antanut ohjelman tai 
makroalueen kehitysohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäinen 
ennakkomaksu maksetaan erinä 
määrärahatarpeiden mukaisesti. Erät 
määritellään rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennakkomaksua on käytettävä 
ainoastaan maksujen suorittamiseen 
tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä. Se on viipymättä asetettava 
tästä vastaavan elimen käyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 72 artiklan 2 kohdassa näytetään antavan yleinen 
periaate vain alustavalle ennakkomaksulle. Tarkistuksella pyritään tekemään siitä yleinen 
sääntö, joka on yhteinen kaikille yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamille 
rahastoille kaiken ennakkorahoituksen osalta.

Tarkistus <NumAm>1151</NumAm>
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennakkomaksua on käytettävä 
ainoastaan maksujen suorittamiseen 
tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä. Se on viipymättä asetettava 
tästä vastaavan elimen käyttöön.

2. Ennakkomaksua on käytettävä 
ainoastaan maksujen suorittamiseen 
tuensaajille ohjelman tai makroalueen 
kehitysohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä. Se on viipymättä asetettava 
tästä vastaavan elimen käyttöön.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1152
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 72 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Edunsaajat voivat päättää 
sitoutumisesta ohjelman 
täytäntöönpanoon liittyvään toimeen vasta
saatuaan ennakkomaksun tai jonkin 
muun hallintoviranomaisen sitoumuksen 
maksun ehdottoman määräajan 
asettamisesta.

Or. en

Tarkistus 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisenä ennakkomaksuna maksettu 
määrä on poistettava kokonaisuudessaan 
komission tileistä viimeistään, kun ohjelma 
päätetään.

Ensimmäisenä ennakkomaksuna maksettu 
määrä on poistettava kokonaisuudessaan 
komission tileistä viimeistään, kun ohjelma 
tai makroalueen kehitysohjelma
päätetään.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1154
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 74 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
kuudella kuukaudella, jos

Or. en

Tarkistus 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 74 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
kuudella kuukaudella, jos

Or. en

Tarkistus 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 74 artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos:

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
kuudella kuukaudella, jos:

Or. it
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Perustelu

Välimaksupyynnön keskeyttämisen yhdeksäksi kuukaudeksi katsotaan olevan liian pitkä 
ajanjakso.

Tarkistus 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi rajata keskeytyksen 
koskemaan ainoastaan sitä osaa 
maksupyynnön menoista, johon 1 kohdassa 
tarkoitetut seikat vaikuttavat. Valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän on 
ilmoitettava jäsenvaltiolle ja 
hallintoviranomaiselle viipymättä 
keskeyttämisen syistä ja pyydettävä niitä 
korjaamaan tilanne. Valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän on päätettävä 
keskeyttäminen heti, kun tarvittavat 
toimenpiteet on toteutettu.

2. Valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi rajata keskeytyksen 
koskemaan ainoastaan sitä osaa 
maksupyynnön menoista, johon 1 kohdassa 
tarkoitetut seikat vaikuttavat. Valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän on 
ilmoitettava jäsenvaltiolle tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneelle 
jäsenvaltioiden ryhmälle ja 
hallintoviranomaiselle viipymättä 
keskeyttämisen syistä ja pyydettävä niitä 
korjaamaan tilanne. Valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän on päätettävä 
keskeyttäminen heti, kun tarvittavat 
toimenpiteet on toteutettu.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1158
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
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viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

Or. de

Tarkistus 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

1. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on toimitettava 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden helmikuun 1 
päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1160
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
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mukaisesti: mukaisesti:

Or. de

Perustelu

Viimeisen toimituspäivän muuttaminen Euroopan parlamentin 26.10.2011 vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavia varainhoitosääntöjä koskevan äänestystuloksen mukaisesti 
(2010/0395 (COD)).

Tarkistus 1161
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

Or. de

Tarkistus 1162
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti: 

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

Or. de
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Perustelu

Vuotuisten tilinpäätösasiakirjojen toimittamisen määräaikoja tulisi pidentää. Varmennetun 
tilinpäätöksen toimittaminen viimeistään tilikauden loppumista seuraavan vuoden helmikuun 
1 päivänä merkitsee suurta hallinnollista rasitusta ja valtavaa aikapainetta kaikille 
osapuolille, erityisesti tilinpäätöksiä laativille kunnille.

Tarkistus 1163
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 75 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asianomaisten 64 artiklan nojalla  
hyväksyttyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot; 

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 75 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asianomaisten 64 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1165
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 75 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) riippumattoman tarkastuselimen 
antama tarkastuslausunto hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta, joka kattaa 
tilinpäätöstietojen täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
sisäisten valvontajärjestelmien 
moitteettoman toiminnan, tilien perustana 
olevien toimien laillisuuden ja 
asianmukaisuuden sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamisen, 
sekä lausuntoon liittyvä 
tarkastuskertomus, jossa esitetään 
lausunnon kohteena olevan tilivuoden 
osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on komission pyynnöstä 
toimitettava lisätietoja komissiolle. Jos 
jäsenvaltio ei toimita pyydettyjä tietoja 
komission asettamaan määräaikaan 
mennessä, komissio voi antaa tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä koskevan 
päätöksensä hallussaan olevien tietojen 
perusteella.

2. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on komission 
pyynnöstä toimitettava lisätietoja 
komissiolle. Jos jäsenvaltio tai 
makroalueen kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä ei toimita 
pyydettyjä tietoja komission asettamaan 
määräaikaan mennessä, komissio voi antaa 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä koskevan 
päätöksensä hallussaan olevien tietojen 
perusteella.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden [helmikuun 15 päivänä] 
yhteenvetokertomus varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdan viimeisen alakohdan 
mukaisesti.

3. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on toimitettava 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden [helmikuun 
15 päivänä] yhteenvetokertomus 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan 
viimeisen alakohdan mukaisesti

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
Tilien tarkastus ja hyväksyminen
1. Komissio tekee rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti viimeistään 
tilikauden loppumista seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivänä tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
kullekin ohjelmalle 64 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen asianomaisten elinten 
osalta. Tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskeva päätös kattaa esitettyjen 
tilinpäätöstietojen täydellisyyden, 
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oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
eikä se rajoita mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.
2. Vuotuisessa tilien tarkastuksessa ja 
hyväksymisessä sovellettavat menettelyt 
vahvistetaan rahastokohtaisissa 
säännöissä.

Or. es

Perustelu

Artiklan poistamista ehdotetaan, koska se vaikeuttaa komission puoltamaa 
yksinkertaistamista, kun otetaan huomioon artiklan täytäntöönpanon vaikeus ajanjaksolla, 
jonka parannuksissa on keskityttävä tulosten arviointiin.

Tarkistus 1169
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
Tilien tarkastus ja hyväksyminen
1. Komissio tekee rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti viimeistään 
tilikauden loppumista seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivänä tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
kullekin ohjelmalle 64 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen asianomaisten elinten 
osalta. Tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskeva päätös kattaa esitettyjen  
tilinpäätöstietojen täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
eikä se rajoita mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.
2. Vuotuisessa tilien tarkastuksessa ja 
hyväksymisessä sovellettavat menettelyt 
vahvistetaan rahastokohtaisissa 
säännöissä.
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Or. de

Tarkistus 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
Tilien tarkastus ja hyväksyminen
1. Komissio tekee rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti viimeistään 
tilikauden loppumista seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivänä tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
kullekin ohjelmalle 64 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen asianomaisten elinten 
osalta. Tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskeva päätös kattaa esitettyjen 
tilinpäätöstietojen täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
eikä se rajoita mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.
2. Vuotuisessa tilien tarkastuksessa ja 
hyväksymisessä sovellettavat menettelyt 
vahvistetaan rahastokohtaisissa 
säännöissä.

Or. es

Tarkistus 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti viimeistään tilikauden
loppumista seuraavan vuoden huhtikuun 30 

1. Komissio tekee rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden huhtikuun 30 
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päivänä tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskevan päätöksen kullekin ohjelmalle 64 
artiklan nojalla hyväksyttyjen 
asianomaisten elinten osalta. Tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä koskeva päätös 
kattaa esitettyjen tilinpäätöstietojen 
täydellisyyden, oikeellisuuden ja 
totuudenmukaisuuden, eikä se rajoita 
mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.

päivänä tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskevan päätöksen kullekin ohjelmalle tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmalle
64 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
asianomaisten elinten osalta. Tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä koskeva päätös 
kattaa esitettyjen tilinpäätöstietojen 
täydellisyyden, oikeellisuuden ja 
totuudenmukaisuuden, eikä se rajoita 
mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee rahoitusoikaisuja 
peruuttamalla ohjelmalle myönnetyn 
unionin rahoitusosuuden kokonaan tai 
osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen 
ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien 
komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet.

1. Komissio tekee rahoitusoikaisuja 
peruuttamalla ohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmalle myönnetyn 
unionin rahoitusosuuden kokonaan tai 
osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen 
ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien 
komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1173
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) rikkominen on vaikuttanut tai on voinut 
vaikuttaa yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen tukikohteeksi otetun toimen 
valintaan, jonka vastuuelin on tehnyt;

(a) rikkominen on vaikuttanut yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tukikohteeksi 
otetun toimen valintaan, jonka vastuuelin 
on tehnyt;

Or. en

Tarkistus 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on mahdollista, että rikkominen on 
vaikuttanut tai on voinut vaikuttaa
unionin talousarviosta korvattaviksi 
ilmoitettujen menojen määrään.

b) rikkominen on vaikuttanut unionin 
talousarviosta korvattaviksi ilmoitettujen 
menojen määrään.

Or. it

Perustelu

Komission olisi suoritettava varainhoitoa koskeva oikaisu, mikäli on todettu, että rikkominen 
on todellisuudessa vaikuttanut esitettyjen menojen määrään.

Tarkistus 1175
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) on mahdollista, että rikkominen on 
vaikuttanut tai on voinut vaikuttaa unionin 
talousarviosta korvattaviksi ilmoitettujen 
menojen määrään.

(b) on mahdollista, että rikkominen on 
vaikuttanut unionin talousarviosta 
korvattaviksi ilmoitettujen menojen 
määrään.

Or. en

Tarkistus 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päättäessään 1 kohdan mukaisen 
rahoitusoikaisun määrästä komissio ottaa 
huomioon sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkomisen 
luonteen ja vakavuuden sekä sen 
taloudelliset vaikutukset unionin 
talousarvioon.

3. Päättäessään 1 kohdan mukaisen 
rahoitusoikaisun määrästä komissio ottaa 
huomioon sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkomisen 
luonteen ja vakavuuden sekä sen 
taloudelliset vaikutukset unionin 
talousarvioon. Komissio ilmoittaa 
Euroopan parlamentille ajoissa 
päätöksestään.

Or. en

Tarkistus 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 77 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva jäsenvaltio täyttää 
22 artiklan 1 kohdassa mainitut 
edellytykset, komissio käynnistää 
jäsenvaltion pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä ja neuvoston 
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asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
54 a artiklan mukaisesti talousarviota 
keskitetysti toteuttamalla erityisohjelman 
yhdistääkseen jäsenvaltion keskeytettyjen 
maksusitoumusten varat ja/tai 
takaisinperityt varat sekä korkotuotot tai 
sellaiset määrärahat, joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä, sijoittaakseen ne 
talouskasvun edistämiseksi erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta merkittäviin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 78 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkiin ohjelmiin sovelletaan 
vapauttamismenettelyä, jossa on 
lähtökohtana, että ne sitoumukseen liittyvät 
määrät, joista ei ole suoritettu 
ennakkomaksuja tai joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä määritellyn kauden 
kuluessa, vapautetaan.

1. Kaikkiin ohjelmiin tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmiin sovelletaan 
vapauttamismenettelyä, jossa on 
lähtökohtana, että ne sitoumukseen liittyvät 
määrät, joista ei ole suoritettu 
ennakkomaksuja tai joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä määritellyn kauden 
kuluessa, vapautetaan.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 78 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kauden viimeiseen vuoteen liittyvä 
sitoumus vapautetaan ohjelmien 
päättämisessä noudatettavien sääntöjen 
mukaisesti.

2. Kauden viimeiseen vuoteen liittyvä 
sitoumus vapautetaan ohjelmien tai 
makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevien ohjelmien päättämisessä 
noudatettavien sääntöjen mukaisesti.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 78 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Talousarviositoumusten avoinna oleva 
osa vapautetaan, jos jokin päättämiseen 
tarvittavista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta komissiolle 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

4. Talousarviositoumusten avoinna oleva 
osa vapautetaan, jos jokin päättämiseen 
tarvittavista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta komissiolle 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuihin ohjelman tai 
makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevan ohjelman määräaikoihin 
mennessä.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 79 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta



AM\903905FI.doc 43/178 PE491.056v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(b) koko ohjelman tai ohjelman jonkin 
osan täytäntöönpanoa on vakavasti 
vaikeuttanut ylivoimainen este. 
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavien 
kansallisten viranomaisten on osoitettava 
sen välittömät seuraukset koko ohjelman 
tai sen osan täytäntöönpanolle.

(b) koko ohjelman, makroalueellista 
kehitysrahastoa koskevan ohjelman tai 
niiden jonkin osan täytäntöönpanoa on 
vakavasti vaikeuttanut ylivoimainen este. 
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavien 
kansallisten viranomaisten tai 
makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmien 
viranomaisten on osoitettava sen 
välittömät seuraukset koko ohjelman, 
makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevan ohjelman tai niiden jonkin osan 
täytäntöönpanolle.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle ja 
hallintoviranomaiselle hyvissä ajoin aina, 
kun on olemassa vaara, että 78 artiklassa 
säädettyä talousarviositoumuksen 
vapauttamista sovelletaan.

1. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tai 
makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmälle ja 
hallintoviranomaiselle hyvissä ajoin aina, 
kun on olemassa vaara, että 78 artiklassa 
säädettyä talousarviositoumuksen 
vapauttamista sovelletaan.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset. 
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Tarkistus 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ilmoittaa 31 tammikuuta 
käytettävissään olevien tietojen pohjalta 
jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle 
määrän, jota talousarviositoumuksen 
vapauttaminen sen hallussa olevien tietojen 
perusteella koskee.

2. Komissio ilmoittaa 31 tammikuuta 
käytettävissään olevien tietojen pohjalta 
jäsenvaltiolle tai makroalueellisen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmälle ja 
hallintoviranomaiselle määrän, jota 
talousarviositoumuksen vapauttaminen sen
hallussa olevien tietojen perusteella 
koskee.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa 
hyväksyä vapautettava määrä tai esittää 
huomautuksensa.

3. Jäsenvaltiolla tai makroalueellisen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmällä on kaksi 
kuukautta aikaa hyväksyä vapautettava 
määrä tai esittää huomautuksensa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta esitettävä komissiolle tarkistettu 
rahoitussuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon vähennetyn tukimäärän 
jakaminen ohjelman yhden tai useamman 
prioriteetin kesken kyseisenä 
varainhoitovuonna. Jos suunnitelmaa ei 
esitetä, komissio tarkistaa 
rahoitussuunnitelmaa vähentämällä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
rahoitusosuutta kyseisen 
varainhoitovuoden osalta. Vähennys 
kohdennetaan suhteellisesti kuhunkin 
prioriteettiin.

4. Jäsenvaltion tai makroalueellisen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän on viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta esitettävä komissiolle 
tarkistettu rahoitussuunnitelma, jossa 
otetaan huomioon vähennetyn tukimäärän 
jakaminen ohjelman tai makroalueellista 
kehitysrahastoa koskevan ohjelman yhden 
tai useamman prioriteetin kesken kyseisenä 
varainhoitovuonna. Jos suunnitelmaa ei 
esitetä, komissio tarkistaa 
rahoitussuunnitelmaa vähentämällä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
rahoitusosuutta kyseisen 
varainhoitovuoden osalta. Vähennys 
kohdennetaan suhteellisesti kuhunkin 
prioriteettiin.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sellaisten vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa olevien jäsenvaltioiden 
kohdalla, jotka kuuluvat 22 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan, vähennetty 
tukimäärä sijoitetaan komission 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
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N:o 1605/2002 54 a artiklan mukaisesti 
hallinnoiman ja 
täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti 
laaditun ohjelman puitteissa talouskasvun 
ja elinkeinoelämän tehokkaaseen 
tukemiseen, erityisesti elinkeinoelämän 
kannalta merkittäviin 
infrastruktuurihankkeisiin, jotta voitaisiin 
välttää alueille koituvia taloudellisia 
haittoja.

Or. de

Tarkistus 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
2 osa – 80 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio muuttaa ohjelman 
hyväksymisestä annettua päätöstä 
täytäntöönpanosäädöksillä viimeistään 30 
päivänä syyskuuta.

5. Komissio muuttaa ohjelman tai 
makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevan ohjelman hyväksymisestä 
annettua päätöstä 
täytäntöönpanosäädöksillä viimeistään 30 
päivänä syyskuuta.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastot osallistuvat unionin sellaisten 
toimien kehittämiseen ja toteuttamiseen, 

Rahastot ja rahastoista tuetut toimenpiteet
osallistuvat unionin sellaisten toimien 
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joilla lujitetaan sen taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. 

kehittämiseen ja toteuttamiseen, joilla 
lujitetaan sen taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta 
perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. 

Or. fr

Tarkistus 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa.

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
myös tasapainoisesti älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaa unionin 
strategiaa.

Or. fr

Tarkistus 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 81 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmien 
"makroalueellinen yhteistyö", jota 
tuetaan kaikista rahastoista.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon yhteisen strategiakehyksen innovaatio-osaa koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kolmelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kahdelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

Or. de

Tarkistus 1192
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Osa 3 – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneet alueet, joiden 
BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

(a) vähemmän kehittyneet alueet, joiden 
BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta
ja syrjäisimmät alueet;

Or. pt

Perustelu

Monissa asetuksen osissa syrjäisimmät alueet rinnastetaan vähemmän kehittyneisiin alueisiin 
ja tätä samaa rinnastusta tulisi toteuttaa tässä artiklan kohdassa.

Tarkistus 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueet, joiden BKT asukasta 
kohden on 75–90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kehittyneemmät alueet, joiden BKT 
asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.

(c) kehittyneemmät alueet, joiden BKT 
asukasta kohden on yli 75 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.

Or. de

Tarkistus 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella. 

Kyseiset kaksi alueluokkaa määritetään sen 
perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Or. de
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Tarkistus 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
uusimpien saatavilla olevien 3-
vuotiskautta koskevien unionin lukujen 
perusteella on suhteessa 27 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvoon samalla 
viitekaudella.

Or. en

Tarkistus 1197
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
uusimpien saatavilla olevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Or. es

Perustelu

Kyseisten kolmen alueluokan määrittämisessä on käytettävä uusimpia saatavilla olevia 
taloudellisia tietoja, jotta voidaan ymmärtää alueiden todellinen tilanne ja punnita 
talouskriisin vaikutuksia. Siksi on tarpeen määrittää tarkistamislauseke, joka sallii kyseisten 
kolmen alueluokan tarkistamisen ajanjakson aikana, jos alueiden tilanteissa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia.
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Tarkistus 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
viimeisen kolmen vuoden ajalta saatavilla 
olevien unionin lukujen perusteella on 
suhteessa 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvoon samalla viitekaudella.

Or. es

Tarkistus 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Tästä syystä on tarkasteltava uudelleen 
luetteloa alueista, jotka ovat oikeutettuja 
eri luokkiin, jotta otetaan huomioon, 
kuinka paljon keskimääräinen BKT 
asukasta kohden on laskenut alueilla 
talous- ja rahoituskriisin vuoksi.
Ne alueet, joiden BKT:hen asukasta 
kohden on aiheutunut talouden 
laskusuhdanteen vuoksi tuntuvimmat 
vaikutukset, voivat hyötyä 
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lisärahoituksesta, jolla vastataan niiden 
uuteen tilanteeseen.

Or. fr

Tarkistus 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän kehittyneet alueet, joiden 
BKT oli vähintään kahden tukikauden 
ajan 70–75 prosenttia EU:n keskiarvosta, 
mutta joiden taloudellisessa, sosiaalisessa 
ja ekologisessa tilanteessa ei suurimmasta 
mahdollisesta tuesta huolimatta ole 
tapahtunut mainittavia parannuksia, 
luokitellaan seuraavalla tukikaudella 
luokkaan, jossa kansallinen 
yhteisrahoitusosuus on suurempi;

Or. de

Perustelu

Vertaa 33 artikla; Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 komission 
viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen 
"vaatii sellaisten alueiden tukikelpoisuusajan rajoittamista, jotka ovat saaneet enimmäistukea 
usean ohjelmakauden ajan, mutta jotka eivät ole kyenneet osoittamaan saaneensa aikaan 
merkittäviä parannuksia taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa tilanteessaan;"

Tarkistus 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
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joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja uusimpien 3-vuotiskautta koskevien 
unionin lukujen perusteella alle 90 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
asukaskohtaisen BKTL:n keskiarvosta 
samalla viitekaudella.

Or. en

Tarkistus 1202
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja uusimpien saatavilla olevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Or. es

Perustelu

On tärkeää käyttää uusimpia saatavilla olevia taloudellisia tietoja, jotta voidaan ymmärtää 
alueiden todellinen tilanne ja punnita talouskriisin vaikutuksia.

Tarkistus 1203
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta
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kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella, sekä pieniä 
saarijäsenvaltioita, joilla ei ole pysyviä 
yhteyksiä Euroopan mantereeseen ja 
joiden väestömäärä on alle kaksi 
miljoonaa asukasta.

Or. en

Perustelu

Pienten saarijäsenvaltioiden, joilla on niiden syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 
johtuvia vakavia rajoituksia eikä valtion mannerosan tukea, on oltava täysin oikeutettuja 
koheesiorahastoon siirtymäperusteen sijasta.   Pienten saarijäsenvaltioiden alueelliset 
erityispiirteet on tunnustettu 174 artiklan säännöksissä ja perussopimuksen julistuksessa 33. 
YK on tunnustanut myös Maltan ja Kyproksen ”pieniksi saarivaltioiksi”. Myös kokotekijää 
voitaisiin käyttää määrittämään, mikä on pieni saarivaltio (esimerkiksi väestön 
enimmäismäärä).

Tarkistus 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja viimeisen kolmen vuoden ajalta 
saatavilla olevien unionin lukujen 
perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Or. es
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Tarkistus 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2010 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Or. fr

Tarkistus 1206
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastorahoitukseen vuonna 
2013 oikeutetut jäsenvaltiot, joiden 
nimellinen bruttokansantulo (BKTL) 
asukasta kohden kuitenkin on yli 90 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
asukaskohtaisen BKTL:n keskiarvosta 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
laskettuna, saavat koheesiorahastosta 
erityistä siirtymäkauden tukea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kolmea alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Luettelo on voimassa 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisen ajan.

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kahta alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Luettelo on voimassa 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisen ajan.

Or. de

Tarkistus 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 82 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Komissio tarkistaa vuonna 2015 
alueiden kelpoisuuden 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin. Ne alueet, joissa 
BKT asukasta kohti on taantuman takia 
laskenut vähintään viisi prosenttia edellä 
mainitun viitekauden ja vuosien 2010–
2012 välillä, saavat niiden uutta tilannetta 
vastaavaa lisätukea.

Or. en

Tarkistus 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 83 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta ja Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitetta koskevan 
yhteistyöohjelman avulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 
kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Heinäkuun 2011 täysistunnossa hyväksytyn mietinnön (2010/2155(INI)) mukaisesti 
tarkistuksella pyritään vaatimaan EU:n määrärahojen osoittamista yhteistyöohjelmittain. 
Tällä määrärahajärjestelmällä vältettäisiin kansallisten määrärahojen epätasaista 
osoittamista samalle alueelle ja taloudellisen tuoton laskemista koskevaa strategiaa, jotta 
kyseessä olevan yhteistyöohjelman tarpeet voidaan täyttää yhdennetysti.

Tarkistus 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen nojalla ja alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen mukaisen yhteistyöohjelman 
avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 
kohdan soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 1211
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta ja Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitetta koskevan 
yhteistyöohjelman avulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 
kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Nykyisessä jäsenvaltiokohtaista jakamista koskevassa järjestelmässä on kaksi riskiä: 
epätasapainoiset kansalliset määrärahat samalle alueelle ja oikeudenmukaisen 
tuottostrategian ylläpitäminen jokaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan kasvua ja työpaikkojen 
koskeviin investointeihin ja Euroopan 
taloudellinen yhteistyö -tavoitteeseen 
tähtäävien jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
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artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 kohdan 
soveltamista.

Or. es

Tarkistus 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat ovat 96,52 prosenttia
kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 324 
320 492 844 euroa), ja ne kohdennetaan 
seuraavasti:

1. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat ovat XX prosenttia
kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 
XXX XXX XXX XXX euroa), ja ne 
kohdennetaan seuraavasti:

Or. es

Tarkistus 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 50,13 prosenttia (eli yhteensä 162 589 
839 384 euroa) vähemmän kehittyneille 
alueille

(a) [50,13 prosenttia]1 (xxx) vähemmän 
kehittyneille alueille

__________________
1 Prosenttiosuutta on mukautettava 
monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen mukaisesti

Or. de

Tarkistus 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



PE491.056v01-00 60/178 AM\903905FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 50,13 prosenttia (eli yhteensä 162 589 
839 384 euroa) vähemmän kehittyneille 
alueille;

(a) XX prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

Or. es

Tarkistus 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 12,01 prosenttia (eli yhteensä 38 951 
564 661 euroa) siirtymäalueille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 12,01 prosenttia (eli yhteensä 38 951 
564 661 euroa) siirtymäalueille;

(b) XX prosenttia (eli yhteensä 
XXX XXX XXX XXX euroa) 
siirtymäalueille;

Or. es

Tarkistus 1218
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Kaikki alueet, jotka olivat 
oikeutettuja rahoitukseen 
lähentymistavoitteen nojalla neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 5 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja joiden BKT 
asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
ja alueet, jotka olivat oikeutettuja 
rahoitukseen siirtymäkauden tuen nojalla 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, saavat 
rakennerahastosta määrärahan, joka 
vastaa vähintään kahta kolmasosa niiden 
kauden 2007–2013 määrärahasta (eli 
yhteensä XXXX XXXX XXXX euroa);

Or. en

Tarkistus 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 53 142 
922 017 euroa) kehittyneemmille alueille;

(c) [28.40 prosenttia]1 (xxx)
kehittyneemmille alueille;

__________________
1 Prosenttiosuutta on mukautettava 
monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen mukaisesti

Or. de

Tarkistus 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 53 142 
922 017 euroa) kehittyneemmille alueille;

(c) XX prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa) 
kehittyneemmille alueille;

Or. es

Tarkistus 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 21,19 prosenttia (eli yhteensä 68 710 
486 782 euroa) koheesiorahastosta tukea 
saaville jäsenvaltioille;

(d) [21,19 prosenttia]1 (xxx) 
koheesiorahastosta tukea saaville 
jäsenvaltioille;
__________________
1 Prosenttiosuutta on mukautettava 
monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen mukaisesti

Or. de

Tarkistus 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 21,19 prosenttia (eli yhteensä 68 710 
486 782 euroa) koheesiorahastosta tukea 
saaville jäsenvaltioille;

(d) XX prosenttia (eli yhteensä
XX XXX XXX XXX euroa) 
koheesiorahastosta tukea saaville 
jäsenvaltioille;

Or. es
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Tarkistus 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 925 680 
000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

(e) EAKR:ssä XXX euron määrärahat (eli
40 euroa asukasta kohden) varataan
lisärahoituksena perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille 
alueille ja NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa 
määrätyt ehdot.

Or. fr

Tarkistus 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 925 680 
000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

(e) 0,29 prosenttia (xxx) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

Or. de

Tarkistus 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 925 680 
000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

(e) XXX euroa lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
XXX euroa lisärahoituksena NUTS 2 -
alueille, jotka täyttävät Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa 
määrätyt ehdot.

Or. es

Tarkistus 1226
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 925 680 
000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

(e) XXX euroa lisärahoituksena NUTS 2 -
alueille, jotka täyttävät Itävallan, Suomen 
ja Ruotsin liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa 
määrätyt ehdot.

Or. en

Tarkistus 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 925 680 (e) XXX euroa lisärahoituksena 
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000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa 
määrätyt ehdot.

perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille, joiden 
tuen tason olisi vastattava syrjäisimpiin 
alueisiin liittyviä todellisia haittoja.

Or. en

Tarkistus 1228
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 925 680 
000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

(e) XX prosenttia (eli yhteensä
XXXX XXXX XXXX euroa) 
lisärahoituksena perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille 
alueille ja NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa
määrätyt ehdot.

Or. pt

Perustelu

Edellisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (2007–2013) syrjäisimmät alueet ja harvaan 
asutut alueet saivat 1 513 miljoonaa euroa vuoden 2004 hinnoilla, mikä vastaa 
1 738 miljoonaa euroa vuoden 2011 hinnoilla. Verrattaessa ohjelmakauden 2007–2013 
määriä kauden 2014–2020 määriin nykyisillä hinnoilla, lisämäärärahoissa on 47 prosentin 
vähennys, joka on perusteeton näiden alueiden valtavien luontoon, talouteen ja yhteiskuntaan
liittyvien olojen takia.

Tarkistus 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) XXX euroa lisärahoituksena 
määrärahana alueille, jotka kärsivät 
vakavista ja pysyvistä maantieteellisistä 
haitoista, EAKR-asetusten 10 artiklan 
nojalla hyväksyttyjen toimintaohjelmien 
puitteissa; kyseiset alueet määritetään 
111 artiklan 4 kohdassa, lukuun 
ottamatta jo e alakohdassa mainittuja 
alueita.

Or. es

Tarkistus 1230
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) XXX euroa lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille, 
joiden tuen tason olisi vastattava 
syrjäisimpiin alueisiin liittyviä todellisia 
haittoja.

Or. en

Tarkistus 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) XXX euroa lisärahoituksena NUTS 
2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
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Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

Or. en

Tarkistus 1232
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) XXX euroa lisärahoituksena, joka 
osoitetaan alueille, jotka kärsivät 
pysyvistä ja vakavista maantieteellisistä 
haitoista, EAKR-asetuksen 10 artiklan 
nojalla toteutettujen toimintaohjelmien 
puitteissa; kyseiset alueet ovat 
111 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
alueita lukuun ottamatta niitä, jotka on jo 
mainittu edellä e ja f alakohdassa.

Or. en

Perustelu

Lisärahoitus on taattava alueille, joilla on pysyviä ja vakavia maantieteellisiä haittoja, jotta 
niitä voidaan auttaa selviämään niiden erityisolosuhteisiin liittyvistä vaikeuksista ja 
hyödyntämään kehitysmahdollisuuksiaan.

Tarkistus 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) XXX euroa lisärahoituksena, joka 
osoitetaan alueille, jotka kärsivät 
pysyvistä ja vakavista maantieteellisistä 
haitoista, EAKR-asetuksen 10 artiklan 
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nojalla toteutettujen toimintaohjelmien 
puitteissa; kyseiset alueet ovat 
111 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
alueita lukuun ottamatta niitä, jotka on jo 
mainittu edellä e ja f alakohdassa.

Or. en

Tarkistus 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka 
liittyivät unioniin ennen vuotta 2013 ja 
joiden BKT asukasta kohden on alle 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta ja joiden todellinen 
keskimääräinen BKT:n kasvu 
vuosina 2008–2010 oli alle 
27 jäsenvaltion keskiarvon, 
koheesiopolitiikan määräraha ei ole 
vähemmän kuin kaudella 2007–2013.

Or. en

Tarkistus 1235
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta 
kohden on alle 27 jäsenvaltion EU:n 
BKT:n keskiarvon ja joiden 
keskimääräinen todellinen BKT:n kasvu 
vuosina 2008–2010 oli alle 
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27 jäsenvaltion EU:n keskiarvon, saavat 
määrärahan, jonka enimmäistaso 
asetetaan 3,X prosenttiin niiden BKT:stä 
tai niiden kauden 2007–2013 
määrärahasta sen mukaan, kumpi on 
alempi.

Or. en

Tarkistus 1236
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta 
kohden oli kaudella 2007–2013 alle 75 
prosenttia viitekaudelta määritetystä 25 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta 
mutta joiden BTK asukasta kohden on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille 
kaudella 2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
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27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
ei ole yli 50 prosenttia niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista saavutetun 
kehityksen vakiinnuttamiseksi.

Or. es

Perustelu

Rakennerahastoista tehtyjen investointien pitkän aikavälin kestävyyden takaamiseksi ja 
lähentymistavoitteeseen kuuluneiden Euroopan alueiden talouskasvussa ja sosiaalisessa 
koheesiossa edistymiseksi kyseisten alueiden on saatava vähintään kaksi kolmasosaa 
kauden 2007–2013 määrärahoista saavutetun kehityksen vakiinnuttamiseksi.

Tarkistus 1239
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, 
joka on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
tai jotka eivät ensimmäistä kertaa kuulu 
lähentymisalueiden luokkaan ja jotka 
ylittävät kauden 2014–2010 tuen 
vähimmäismäärän, kuuluvat 
mukautusmekanismiin, jossa niiden 
lähentymismäärärahan mukaista aiempaa 
ohjeellista keskimääräistä vuotuista 
määrärahaa vähennetään asteittain, 
komission monivuotisen 
rahoituskehyksen 2007–2013 mukaisten 
laskelmien nojalla. Kaudella 2014–2020 
kokonaistuki on suuruudeltaan vähintään 
kaksi kolmasosaa kaudella 2007–2013
annetusta tuesta.

Or. en

Tarkistus 1240
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta 
kohden oli kaudella 2007–2013 alle 75 
prosenttia viitekaudelta määritetystä 25 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta 
mutta joiden BTK asukasta kohden on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, jotka saivat kaudella 2007–
2013 tukea lähentymistavoitteen nojalla ja
joiden BTK asukasta kohden on yli 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Or. de
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Perustelu

Olisi perustettava siirtymäjärjestelyt epäasianmukaisten vaikeuksien ja tilastovääristymien 
välttämiseksi.

Tarkistus 1241
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta 
kohden oli kaudella 2007–2013 alle 75 
prosenttia viitekaudelta määritetystä 25 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta
mutta joiden BTK asukasta kohden on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.
.

Kaikki alueet, jotka saivat kaudella 2007–
2013 tukea lähentymistavoitteesta, 
mukaan luettuna ne alueet, jotka oli 
nimetty kyseisellä kaudella niin sanotuiksi 
phasing-out-alueiksi asetuksen 
N:o 1083/2006 8 artiklan 1 kohdan 
nojalla, mutta joiden BTK asukasta 
kohden on yli 75 prosenttia 27 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta, saavat 
rakennerahastoista määrärahan, joka on 
suuruudeltaan vähintään kaksi kolmasosaa 
niille kaudella 2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoista.

Or. de

Perustelu

Euroopan komission muotoilua niin sanotusta turvaverkosta, toisin sanoen nykyisen kauden 
kahden kolmasosan vähimmäistuesta, ei sovelleta asetuksen N:o 1083/2006 8 artiklan 
1 kohdan mukaisiin nykyisiin ”phasing-out-alueisiin”, jotka ovat ylittäneet 75 prosenttia 
25 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, mitattuna ja laskettuna 5 artiklan 1 kohdan 
mukaan, esimerkiksi Leipzig Saksassa. Myös nämä alueet tarvitsevat kuitenkin turvaverkkoa 
voidakseen vahvistaa sitä, mitä on jo saavutettu.

Tarkistus 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
ja alueet, joilla on tällä hetkellä phasing-
out-asema, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, 
joka on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Rakennerahastosta tehtyjen investointien 
pitkän aikavälin kestävyyden takaamiseksi 
kaikki alueet, jotka saivat rahoitusta 
lähentymistavoitteen nojalla 
kaudella 2007–2013, toisin sanoen 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 
1 kohdan ehtoja vastaavat phasing-out-
alueet, joiden BKT asukasta kohden oli 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on noussut yli 75 
prosenttiin 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat määrärahan, joka on 
suuruudeltaan vähintään kaksi kolmasosaa 
niille kaudella 2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoista.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto niin sanotusta turvaverkosta ei sisällä nykyisiä phasing-
out-alueita. Jo saavutetun vahvistamiseksi vähintään kahden kolmasosan ”turvaverkko” 
nykyisestä määrärahasta olisi taattava.

Tarkistus 1244
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista. Sanotun 
rajoittamatta edellä mainittua, 
koheesiorahastosta kaudella 2007–2013 
rahoitusta saava yksittäinen pienten 
saarijäsenvaltioiden alue saa 
rakennerahastoista määrärahan, joka 
vastaa sen kauden 2007–2013 
määrärahaa.

Or. en

Perustelu

Pienille saarijäsenvaltioille on ominaista syrjäisyys ja vaikea ja kallis pääsy sisämarkkinoille. 
Se johtaa pysyviin menetyksiin niiden kilpailukyvyssä ja vaikuttaa niiden kykyyn hyötyä EU:n 
tavoitteista ja myös edistää niitä. Koheesiorahaston rahoituksessa on saatava aikaan 
sellaisiin kehitysohjelmiin vaadittava riittävän suuri määrä, joilla edistetään niiden 
täysimääräistä osallistumista sisämarkkinoihin.

Tarkistus 1245
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, 
joka on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat kustakin rakennerahastosta
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Or. es

Tarkistus 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia 
jakoperusteita:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia 
jakoperusteita sukupuolisensitiivisten 
tilastojen perusteella: 

Or. en

Tarkistus 1247
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, alueelliset 
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vauraus ja työttömyysaste; perusteet (kaltevuus, korkeus, ilmasto), 
kansallinen vauraus ja työttömyysaste;

Or. en

Tarkistus 1248
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, alueelliset 
perusteet (kaltevuus, korkeus, ilmasto), 
kansallinen vauraus ja työttömyysaste;

Or. fr

Tarkistus 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus, käytettävissä olevat mukautetut 
nettotulot asukasta kohti ja 
työttömyysaste;

Or. en

Tarkistus 1250
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus, vakavat ja pysyvät luontoon tai 
alueeseen liittyvät haitat 111 artiklan 
4 kohdan määritelmän mukaisesti ja 
työttömyysaste;

Or. fr

Tarkistus 1251
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste ottaen 
huomioon vaikeudet alueilla, joilla on 
vakavia väestöön liittyvä haasteita;

Or. de

Tarkistus 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste, vakavat ja 
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vauraus ja työttömyysaste; pysyvät luontoon ja väestöön liittyvät 
haitat, väestön hajaantuminen ja 
ikääntyminen;

Or. es

Tarkistus 1253
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, alueelliset 
perusteet (kaltevuus, korkeus, ilmasto), 
kansallinen vauraus ja työttömyysaste;

Or. en

Tarkistus 1254
László Surján

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, alueen sisäiset 
kehityserot, kansallinen vauraus ja 
työttömyysaste;

Or. en

Tarkistus 1255
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden,
siirtymäalueiden ja syrjäisimpien alueiden
osalta tukikelpoinen väestö, alueellinen 
vauraus, kansallinen vauraus ja 
työttömyysaste;

Or. pt

Perustelu

Lisämäärärahojen jakaminen syrjäisimmille alueille ja harvaan asutuille alueille pitäisi 
tehdä saman menettelyn mukaan kuin vähemmän kehittyneille alueille. Kannattaa panna 
merkille, että V osaston (Rahastojen rahoitustuki) 110 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 
syrjäisimpiä alueita verrataan vähemmän kehittyneisiin alueisiin, ja tukikelpoisten alueiden 
lisämäärärahojen jaossa olisi noudatettava samaa menettelyä.

Tarkistus 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso, asukastiheys ja 
demografisen haavoittuvuuden indeksi;

Or. en

Tarkistus 1257
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta



PE491.056v01-00 80/178 AM\903905FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso, alueelliset perusteet 
(korkeus, kaltevuus, ilmasto) ja 
asukastiheys;

Or. en

Tarkistus 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys, 
hajaantuminen ja ikääntyminen;

Or. es

Tarkistus 1259
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso, alueelliset perusteet 
(korkeus, kaltevuus, ilmasto) ja 
asukastiheys;
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Or. fr

Tarkistus 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, koulutustaso 
ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, koulutustaso, käytettävissä 
olevat mukautetut nettotulot asukasta 
kohti, sosiaalinen haavoittuvuus, 
demografinen haavoittuvuus ja 
asukastiheys; 

Or. en

Tarkistus 1261
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
alueen sisäiset kehityserot (NUTS 3 
-taso), työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys ja väestön 
ikääntyminen;

Or. fr

Perustelu

Alueen sisäisten kehityserojen huomioon ottaminen on olennaisen tärkeää alueilla, 
vauraimmillakin, oleviin alueisiin keskittymiseksi ja niiden ottamiseksi paremmin huomioon.
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Tarkistus 1262
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja koulun keskeyttämisaste ja 
asukastiheys;

Or. es

Perustelu

Väestön hajautumisen ja ikääntymisen kaltaiset väestörakennetta koskevat haasteet pitäisi 
ottaa huomioon matalan asukastiheyden ohella, koska ne ovat vakavia ja pysyviä väestöön 
liittyviä haasteita. Myös koulun keskeyttämisasteiden huomioon ottaminen on välttämätöntä.

Tarkistus 1263
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys sekä 
mahdollisten vakavien väestöön liittyvien 
haittojen huomioon ottaminen;

Or. de

Tarkistus 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys, 
hajaantuminen ja ikääntyminen, vakavat 
ja pysyvät luontoon tai väestöön liittyvät 
haitat;

Or. es

Tarkistus 1265
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso, alueelliset perusteet 
(korkeus, kaltevuus, ilmasto) ja 
asukastiheys;

Or. en

Tarkistus 1266
László Surján

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
koulutustaso ja asukastiheys;

kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
alueen sisäiset kehityserot, 
työttömyysaste, työllisyysaste,
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koulutustaso ja asukastiheys;

Or. en

Tarkistus 1267
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus ja pinta-ala.

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus, alueelliset perusteet 
(kaltevuus, korkeus, ilmasto) ja pinta-ala.

Or. en

Tarkistus 1268
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus ja pinta-ala.

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus, alueelliset perusteet 
(korkeus, kaltevuus, ilmasto) ja alue.

Or. fr

Tarkistus 1269
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus ja pinta-ala.

(c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus, alueelliset perusteet 
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(korkeus, kaltevuus, ilmasto) ja pinta-ala.

Or. en

Tarkistus 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) prosenttiosuus 174 artiklassa ja 
tämän asetuksen 111 artiklan 4 kohdassa 
mainituista pysyvistä ja vakavista 
maantieteeseen tai luontoon liittyvistä 
haitoista kärsivästä alueesta ja väestöstä;

Or. es

Tarkistus 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) perussopimuksen 174 artiklassa 
mainittujen luontoon, maantieteeseen tai 
väestöön liittyvistä vakavista ja pysyvistä 
haitoista kärsivien alueiden laajuus;

Or. fr

Tarkistus 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c b) saavutetut tulokset tarkistetaan ja 
niitä mukautetaan tarvittaessa siten, että 
a, b, c ja d alakohdassa mainittujen 
perusteiden soveltamisesta saadut tulokset 
osoittavat puolueettomasti viime vuosien 
talous- ja yhteiskuntakriisistä 
aiheutuneen todellisen tilanteen;

Or. es

Tarkistus 1273
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1275
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. fi

Perustelu

Maiden ja alueiden välisten olosuhteiden vaihtelu huomioon ottaen ja yhteisen hallinnon 
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periaatteiden nojalla jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää itse rahoituksen jakamisesta.

Tarkistus 1276
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alueiden pitäisi voida päättää ESR:n rahoitukseen riittävästä määrästä SWOT-analyysin 
perusteella ja antaa siihen perusteet asiaankuuluvissa toimintaohjelmissa.

Tarkistus 1277
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 

3. Vähintään 20 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 35 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 40 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
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rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. fr

Perustelu

Liian suuren määrän osoittaminen ESR:ään voisi olla liian rasittavaa hallintoviranomaisille, 
ja se voisi johtaa koheesiopolitiikan rahoitusvalmiuksien liian vähäiseen käyttämiseen ja 
kuluttamiseen ja sen tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen.

Tarkistus 1278
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1279
Jan Březina
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

ESR:n vähimmäisosuuksien tulisi olla yhdenmukaisia neuvoston taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmien kanssa.

Tarkistus 1280
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
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rakennerahastojen osuutta. rakennerahastojen osuutta.
Koheesiorahastosta rahoitusta saavien 
pienten saarijäsenvaltioiden ja muiden 
saarien, lukuun ottamatta saaria, joihin 
on sijoitettu jäsenvaltion pääomaa tai 
joilla on kiinteä yhteys mantereelle, 
rakennerahastovaroista vähintään 25 
prosenttia on osoitettava ESR:ään.

Or. en

Perustelu

ESR:n ja EAKR:n välistä jakamista käsittelevä ehdotus aiheuttaa ongelmia 
saarijäsenvaltioille ja -alueille sen osalta, miten koheesiopolitiikkarahoitusta käytetään 
niiden tarpeisiin parhaiten vastaavalla tavalla.

Tarkistus 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Vähintään 15 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 25 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. de

Perustelu

ESR:n pitäisi voida osallistua joustavasti alueen alustavan tilanteen perusteella. Tätä ei 
pitäisi haitata keinotekoisilla tilastoilla. Siitä seuraisi lisäksi vaara, että riittäviä ESR:n 
resursseja ei olisi köyhempien alueiden saatavilla koulutusta varten.



PE491.056v01-00 92/178 AM\903905FI.doc

FI

Tarkistus 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään.
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Jokainen jäsenvaltio osoittaa 
rakennerahastoista sen 
aluekehitysstrategiaan parhaiten 
soveltuvan ESR:n osuuden. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. es

Perustelu

Näitä prosenttiosuuksia ei voi perustella sen nojalla, miten paljon alueet ovat käyttäneet eri 
rahastoja aiemmin. Aluepolitiikan puitteissa ehdotetaan siksi, että jokaisen jäsenvaltion 
pitäisi mukauttaa aluekehitysstrategiaansa rahastojen saatavuuteen.

Tarkistus 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia

3. Vähintään 15 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 25 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
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kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. en

Tarkistus 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään.
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Jäsenvaltiot päättävät yhdessä 
Euroopan komission kanssa 
assosiaatiosopimusten hyväksymisestä 
käytävissä neuvotteluissa yhteisön 
tukikehykseen kuuluvista eri rahastoista 
osoitettujen varojen jakamisesta.

Or. es

Perustelu

EAKR:stä edistetään nyt miltei enemmän työpaikkojen luomista kuin ESR:stä- Niin suurta 
ESR:n osuutta ei voida useimmilla alueilla käyttää, ja se saa aikaa jäykkyyttä ja 
tehottomuutta rahastojen soveltamisessa (pk-yritykset, T&K, tieto- ja viestintätekniikka). 
ESR:ssä ei keskitytä niin paljon aktiivisiin työllisyystoimiin kuin integraatioon ja sosiaaliseen 
osallisuuteen. EAKR on osoittautunut ESR:ää tehokkaammaksi työpaikkojen luomista ja 
kasvua koskevassa politiikassa.
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Tarkistus 1285
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Vähintään 20 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 35 prosenttia
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 40 prosenttia
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. it

Perustelu

Ehdotettujen vähimmäisosuuksien katsotaan olevan liian suuria, ja niiden pitäisi olla 
pienempiä.

Tarkistus 1286
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 

3. Vähintään 25 prosenttia 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.
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vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. en

Perustelu

Alueen tehokkaan, tasapainoisen ja kohdesuuntautuneen tuen takaamiseksi 
rakennerahastovaroja ei pidä säädellä sitovilla kiintiöillä. Alueiden tulee voida päättää 
joustavasti, keskittyvätkö ne EAKR- vai ESR-hankkeisiin.

Tarkistus 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Kutakin alueluokkaa koskevien 
ESR:n kynnysarvojen on oltava joustavia 
ja alueiden erityispiirteiden ja -tarpeiden 
mukaisia, ja asianomaisilla jäsenvaltioilla 
on oltava mahdollisuus asettaa 
kynnysarvo yhteisellä sopimuksella 
komission kanssa tapauskohtaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueet ja paikallisviranomaiset tarvitsevat joustavuutta ohjelmien suunnitteluun, jotta ne 
voivat paremmin toteuttaa EU:n koheesiopolitiikan tavoitteet.

Tarkistus 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 
”Verkkojen Eurooppa” -välinettä on 
10 000 000 000 euroa.

Poistetaan.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.
Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/201235 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Or. en

Tarkistus 1289
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 

Poistetaan.
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”Verkkojen Eurooppa” -välinettä on 
10 000 000 000 euroa.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.
Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/201235 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Or. en

Tarkistus 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 
”Verkkojen Eurooppa” -välinettä on 
10 000 000 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1291
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 
”Verkkojen Eurooppa” -välinettä on 
10 000 000 000 euroa.

Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 
”Verkkojen Eurooppa” -välinettä on XX 
euroa. Tätä määrää käytetään ainoastaan 
hankkeisiin, joita koheesiorahaston 
rahoitukseen oikeutetut jäsenvaltiot 
toteuttavat, ja sovellettava 
osarahoitusosuus määrätään 110 artiklan 
3 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Koheesiorahastosta tuetun verkkojen Eurooppa -välineen tukiehtoja tulee selkeyttää.

Tarkistus 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/201235 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen Poistetaan.
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Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/201235 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Or. en

Tarkistus 1298
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa -
välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/201235 [11] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa. Poikkeuksellisesti 
rahoituskelpoisten hankkeiden valinta 
tehdään Verkkojen Eurooppa -
välineeseen siirrettyjen maakohtaisten 
osuuksien mukaisesti 31. joulukuuta 2016 
asti.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan kolmivuotiskausi, jonka ajaksi maakohtaiset osuudet on taattu, jotta varmistetaan, 
että jäsenvaltiot voivat valmistella hankkeiden suunnitelmat hyödyntämällä komission 
tarjoamia avustusvälineitä. Tämän ajanjakson jälkeen sovellettaisiin asetuksessa Verkkojen 
Eurooppa -välineestä asetettuja tavanomaisia sääntöjä.
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Tarkistus 1299
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [13] artiklan mukaisesti 
noudattaen koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa ja varmistaen 
hankkeiden välisen oikeudenmukaisen 
kilpailun.

Or. ro

Tarkistus 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [11] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa. Tukikelpoisten hankkeiden 
valintaprosessissa noudatetaan kuitenkin 
31 päivään joulukuuta 2016 asti tiukasti 
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koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen siirrettyjä määrärahoja.

Or. es

Perustelu

Koheesiorahastosta myönnettyjen kansallisten määrärahojen noudattamisen helpottamiseksi 
ja koska jäsenvaltiot voivat valmistella pilottihankkeen ensimmäisinä vuosina komission 
avulla, olisi hyödyllistä ottaa ohjelmakauden alussa käyttöön kolmen vuoden jakso, jolla 
taataan kunkin jäsenvaltion määräraha.

Tarkistus 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
taattava 14 c artiklan 1 kohdan (uusi) 
mukaisesti, että kumppanuussopimusten 
sekä toimintaohjelmien avulla on 
mahdollista luoda tehokkaat ja 
käyttökelpoiset yhteydet 
rakennerahastojen ja koheesiorahastojen 
sekä Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
TEN-asetuksen välille.

Or. de

Perustelu

Kaikkia ristiviittauksia on mukautettava asiaankuuluvasti.

Tarkistus 1302
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on 2 500 
000 000 euroa.

Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on 
3 500 000 000 euroa.

Or. fr

Perustelu

Heikossa asemassa olevien ihmisten elintarvikeavun välineen vuotuinen määrä oli 500 000 
euroa edellisen ohjelmakauden aikana. Koska tämän ohjelman tavoitteena on tukea 
äärimmäiselle köyhyydelle alttiita ihmisiä, joiden määrä lisääntyy EU:n talouskriisin takia, 
rahoitus olisi pidettävä ainakin kauden 2014–2020 tasolla.

Tarkistus 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on 2 500 
000 000 euroa.

Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on 
3 500 000 000 euroa.

Or. fr

Tarkistus 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 

Vähäosaisimmille myönnetty 
elintarviketuki on XXX euroa.
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[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on 2 500 
000 000 euroa.

Or. es

Tarkistus 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kussakin jäsenvaltiossa
koko kauden osalta Euroopan unionin 
rahoituspuitteita koskevassa otsakkeessa 
"Luonnonvarojen hoito ja hallinta" 
osoitetusta määrärahasta siirrettävä 
määrä.

Or. es

Tarkistus 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa mainittua 
rakennerahastoista annettavaa tukea 
vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään 
vuoden 2014 talousarviomenettelyssä 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineen] asianmukaisiin budjettikohtiin.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1307
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mukautus vastaa edellisiä suoritusvarauksen poistamista koskevia sovelluksia.

Tarkistus 1308
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta



AM\903905FI.doc 107/178 PE491.056v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1310
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1311
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 
5 prosenttia muodostaa suoritusvarauksen, 
joka kohdennetaan 20 artiklan mukaisesti.

6. Tarvittaessa, jos jäsenvaltio niin 
päättää, Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia käytetään 
sellaisen suoritusvarauksen perustamiseen, 
joka kohdennetaan 20 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista XX prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

Or. es

Tarkistus 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia
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rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä xxx).

Or. de

Perustelu

Katso Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2011 komission viidennestä 
koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen antaman 
päätöslauselman 37 kohta (2011/2035(INI)).

Tarkistus 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
määrärahat ovat 3,48 prosenttia rahastojen 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevista kokonaismäärärahoista kaudella 
2014–2020 (eli yhteensä 11 700 000 004
euroa.)

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
määrärahat ovat 7 prosenttia rahastojen 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevista kokonaismäärärahoista kaudella 
2014–2020 (eli yhteensä XXX euroa).

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentin täysistunnossa hyväksymässä kannassa kehotetaan osoittamaan 
vähintään seitsemän prosenttia koheesiovaroista Euroopan alueelliseen yhteistyöhön, ja sen 
perusteella on perusteltua asettaa prosenttiosuus seitsemään prosenttia kaikille rahastoille 
kaudella 2014–2020 osoitetuista varoista.

Tarkistus 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä XX XXX XXX XXX
euroa). Nämä varat vähennetään 
koheesiopolitiikalle osoitettavista 
kokonaisvaroista yhteistyöohjelmien jaon 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 1317
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä XXX euroa).

Or. fi

Tarkistus 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia 
rahastojen talousarviositoumuksiin 

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia 
rahastojen talousarviositoumuksiin 
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käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä XX XXX XXX XXX
euroa).

Or. es

Tarkistus 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

84a artikla
Makroalueellisen yhteistyön varat

(1) Makroalueellisen yhteistyön varat 
voivat makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän 
sopimuksen nojalla olla 
makroalueellisessa kehitysrahastossa 
vähintään 20 prosenttia kaikista 
kauden 2014–2020 varoista sellaisten 
jäsenvaltioiden Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen saatavilla 
olevista varoista, jotka ovat perustaneet 
makroalueellisen kehitysrahaston 
sopimuksella tai jotka ovat liittyneet 
makroalueellisen kehitysrahaston 
perustamisesta tehtyyn sopimukseen. 
(2) Makroalueellisen yhteistyön tavoitteen 
varat voidaan makroalueellisen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän tai 
makroalueellisen kehitysrahaston 
perustamisesta tehtyyn sopimukseen 
liittyneiden valtioiden sopimuksella myös 
osoittaa makroalueelliselle 
kehitysrahastolle niiden valtioiden 
julkisista varoista, jotka ovat perustaneet 
makroalueellisen kehitysrahaston 
sopimukselle, tai niiden valtioiden, jotka 
ovat liittyneet makroalueellisen 
kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn 
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sopimukseen, tai EIP varoista. 
(3) Myös varat niitä kaikkien rahastojen 
rahoitusoikaisuja varten, joita komissio 
esittää kyseessä olevan makroalueen 
jäsenvaltioille kaudella 2007–2013 31 
päivään joulukuuta 2013 asti, ovat 
makroalueellisen yhteistyön varoja.
(4) Kaikkien rahastojen varat 
kaudelle 2007–2013, erityisesti 31 päivään 
joulukuuta 2013 asti, joista kyseessä 
olevan makroalueen jäsenvaltiot eivät ole 
tehneet sopimusta, käytetään myös 
makroalueellisen yhteistyön tavoitteen 
varoina. 
 (5) Kaikkien rahastojen varat 
kaudelle 2007–2013, erityisesti 31 päivään 
joulukuuta 2013 asti, joita kyseessä 
olevan makroalueen jäsenvaltiot eivät ole 
käyttäneet, käytetään myös 
makroalueellisen yhteistyön tavoitteen 
varoina.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun 
ja yksimielisyyteen niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat liittyneet makroalueen 
kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn sopimukseen. Tämä edellyttää erittäin vahvojen ja 
todellisten toissijaisuusperiaatteeseen perustuvien yhdentymispiirteiden soveltamista.

Tarkistus 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden ja kehittyneempien 
alueiden osalta kohdennettuja 
kokonaismäärärahoja ei saa siirtää 
kyseisten alueluokkien välillä.
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Or. de

Tarkistus 1321
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei 
yleensä saa siirtää kyseisten alueluokkien 
välillä.

Or. de

Tarkistus 1322
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä, pois 
lukien useita alueita koskevat ohjelmat, 
joilla on alueellinen ulottuvuus, yhteiset 
toimintasuunnitelmat (tämän asetuksen 
III luku), kaupunkikehitysstrategiat, muut 
asetuksen 12 artiklan 1 kohdan 
määrittelemät strategiat tai alueelliset 
sopimukset;

Or. en
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Tarkistus 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä
jäsenvaltion sisällä eikä jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja 
ei saa siirtää kyseisten alueluokkien 
välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja 
ei saa siirtää kyseisten alueluokkien 
välillä. Tämä toimenpide ei liity 
makroalueelliselle 
kehitysrahastolle makroalueellisen 
yhteistyön tavoitetta varten 
osoitettaviin määrärahoihin.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun 
ja yksimielisyyteen niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat liittyneet makroalueen 
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kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn sopimukseen.

Tarkistus 1325
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä, pois 
lukien useita alueita koskevat ohjelmat, 
joilla on alueellinen ulottuvuus, yhteiset 
toimintasuunnitelmat (tämän asetuksen 
III luku), kaupunkikehitysstrategiat, muut 
asetuksen 12 artiklan 1 kohdan 
määrittelemät strategiat tai alueelliset 
sopimukset;

Or. fr

Tarkistus 1326
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä, pois 
lukien useita alueita koskevat ohjelmat, 
joilla on alueellinen ulottuvuus, yhteiset 
toimintasuunnitelmat (tämän asetuksen 
III luku), kaupunkikehitysstrategiat, muut 
asetuksen (EU) N:o [ESR] 12 artiklan 1 
kohdan määrittelemät strategiat tai 
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alueelliset sopimukset;

Or. en

Tarkistus 1327
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa, jotka liittyvät 
yhden tai useamman temaattisen 
tavoitteen täytäntöönpanoon, hyväksyä 
jäsenvaltion kumppanuussopimuksessa, 
kun se toimitetaan ensimmäisen kerran, 
tekemän ehdotuksen siirtää enintään 
2 prosenttia jonkin alueluokan 
kokonaismäärärahoista toisille 
alueluokille.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Alueilla on jo erityiset rahoitusmäärärahat, siksi varojen siirtoa alueiden välillä ei pitäisi 
tehdä, etenkään silloin, kun suurimmat edunsaajat ovat kehittyneimpiä alueita vähiten 
kehittyneiden kustannuksella. On selvää, että tässä ulkoisvaikutus ei edistä perussopimuksen 
174 artiklassa tarkoitettua suurempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota. 
Tämä tarkistus on yhdenmukainen johdanto-osan 59 kappaleen kanssa.

Tarkistus 1328
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
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olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 2 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 30 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Or. de

Tarkistus 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 2 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 10 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Or. en

Tarkistus 1330
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
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täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 2 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista
toisille alueluokille.

täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 6 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Or. en

Tarkistus 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yhteiseen strategiakehykseen 
kuuluvan rahoituksen osana 
käyttöönotettujen investointien 
osarahoituksen avulla julkisesta 
hallinnosta tuetut julkiset tai vastaavat 
menot vähennetään rakennevajeen 
laskennasta maan erityisten keskipitkän 
aikavälin tavoitteiden määritelmässä 
EU:n asetuksen 1466/97 puitteissa, ja ne 
vähennetään myös kasvu- ja 
vakaussopimuksen ennalta ehkäisevän 
osion vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnissa EU:n asetuksen 1467/97 
puitteissa.

Or. it

Perustelu

Katsotaan, että on välttämätöntä säätää mekanismista, jolla taataan kansallisvaltioiden 
investoinnit sellaisten hankkeiden osarahoitukseen, joita pidetään strategisina 
talouskehityksen ja työllisyyden kasvun osalta, ilman, että se johtaa vakaussopimuksen 
rajoituksiin.

Tarkistus 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller



AM\903905FI.doc 119/178 PE491.056v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa 
vähemmän kehittyneet alueet ja 
siirtymäalueet kattavat vähintään 15 
prosenttia koko väestöstä, tarkistetaan, 
onko investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteeseen kohdentuvien 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen taso säilytetty 
kauden osalta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Lisäehtoa pitäisi käsitellä kaikissa jäsenvaltioissa, katso Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 
2011 antama päätöslauselma (2011/2035(INI)). ”pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, 
kun tuetut hankkeet vaikuttavat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla osaltaan 
siihen, että saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, jotka liittyvät talouskasvuun, 
tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen säästämiseen, demografiseen 
kehitykseen, kestävään energiahuoltoon, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen tai rajatylittävään 
kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

Tarkistus 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa 
vähemmän kehittyneet alueet ja 
siirtymäalueet kattavat vähintään 15 
prosenttia koko väestöstä, tarkistetaan, 
onko investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen kohdentuvien julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen taso säilytetty kauden osalta.

Ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa 
vähemmän kehittyneet alueet ja 
siirtymäalueet kattavat vähintään 20 
prosenttia koko väestöstä, tarkistetaan, 
onko investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen kohdentuvien julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen taso säilytetty kauden osalta.

Or. fr
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Tarkistus 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niissä jäsenvaltioissa, joissa vähemmän 
kehittyneet alueet ja siirtymäalueet 
kattavat vähintään 70 prosenttia väestöstä, 
tarkistus tehdään kansallisella tasolla.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa vähemmän 
kehittyneet alueet kattavat vähintään 70 
prosenttia väestöstä, tarkistus tehdään 
kansallisella tasolla.

Or. de

Tarkistus 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niissä jäsenvaltioissa, joissa vähemmän 
kehittyneet alueet ja siirtymäalueet 
kattavat enemmän kuin 15 prosenttia mutta 
vähemmän kuin 70 prosenttia väestöstä, 
tarkistus tehdään kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Tätä varten kyseisten 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla ja siirtymäalueilla 
tarkistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa vähemmän 
kehittyneet alueet kattavat enemmän kuin 
15 prosenttia mutta vähemmän kuin 70 
prosenttia väestöstä, tarkistus tehdään
kansallisella ja alueellisella tasolla. Tätä 
varten kyseisten jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle tiedot menoista 
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
siirtymäalueilla tarkistusprosessin 
jokaisessa vaiheessa.

Or. de

Tarkistus 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Niissä jäsenvaltioissa, joissa vähemmän 
kehittyneet alueet ja siirtymäalueet kattavat 
enemmän kuin 15 prosenttia mutta 
vähemmän kuin 70 prosenttia väestöstä, 
tarkistus tehdään kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Tätä varten kyseisten 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla ja siirtymäalueilla 
tarkistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa vähemmän 
kehittyneet alueet ja siirtymäalueet kattavat 
enemmän kuin 20 prosenttia mutta 
vähemmän kuin 70 prosenttia väestöstä, 
tarkistus tehdään kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Tätä varten kyseisten 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla ja siirtymäalueilla 
tarkistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 86 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevaa 1–6 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin 
toimenpideohjelmiin.

7. Edellä olevaa 1–6 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin 
toimenpideohjelmiin tai makroalueellista 
kehitysrahastoa koskeviin ohjelmiin, jotka 
ovat osa makroalueellisen yhteistyön 
tavoitetta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun 
ja yksimielisyyteen niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat liittyneet makroalueen 
kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn sopimukseen.

Tarkistus 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa 
toimintalinja voi koskea yhtä tai 
useampaa alueluokkaa tai 
yhdistää yhden tai useamman 
täydentävän ensisijaisen 
investointikohteen eri temaattisista 
tavoitteista ja rahastoista 
rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Useasta rahastosta rahoitusta saavien ohjelmien käyttöä olisi edistettävä.

Tarkistus 1339
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinjaa voidaan 
soveltaa yhteen tai useampaan 
alueluokkaan, ja se voi käsittää yhden tai 
useamman yhteen tai useampaan
temaattiseen tavoitteeseen kuuluvan 
ensisijaisen investointikohteen 
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tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja voi koskea
yhtä tai useampaa alueluokkaa tai 
yhdistää yhden tai useamman täydentävän
ensisijaisen investointikohteen eri 
temaattisista tavoitteista ja rahastoista 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa ja yhtä alueluokkaa ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Toimintalinja voi 
tarvittaessa vaikutuksen ja tehokkuuden 
lisäämiseksi temaattisesti 
johdonmukaisessa yhdennetyssä 
lähestymistavassa pyrittäessä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 1342
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
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investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin. 

investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Toimintalinjaan voi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa 
kuulua 9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin. 

Or. fr

Perustelu

Tarvittaessa ja asiaankuuluvissa tapauksissa on toivottavaa vahvistaa eri koheesiopolitiikan 
tavoitteisiin kuuluvien toimintaohjelmien ja Euroopan alueellisen yhteistyön eri osioiden 
välistä koordinointia.

Tarkistus 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Toimintalinjaan voi 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa
kuulua yksi tai useampi täydentävä 
erilaisten temaattisten tavoitteiden 
mukainen ensisijainen investointikohde 
tai siihen voi kuulua yksi tai useampi 
täydentävä ensisijainen investointikohde 
EAKR:sta, koheesiorahastosta ja ESR:sta 
yhden temaattisen tavoitteen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin.
Väestörakenteen muutosta koskevaan 
haasteeseen vastaamiseksi EAKR:n 
tapauksessa toimintalinja voi lisäksi 
koskea useampaa kuin yhtä temaattista 
tavoitetta.

Or. es

Tarkistus 1345
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
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yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin.

yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n ja EAKR:n
tapauksessa toimintalinjaan voi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa 
kuulua 9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin.

Or. en

Tarkistus 1346
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa kunkin yksittäisen 
alueluokan osalta – paitsi 
koheesiorahaston tapauksessa – ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa, ja jos tämä on 
välttämätöntä tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden lisäämiseksi temaattisesti 
johdonmukaisessa lähestymistavassa 
edistettäessä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteita ja säännöksiä, 
toimintalinja voi 
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a) käsittää useamman kuin yhden 
alueluokan;
(b) yhdistää yhden tai useamman 
täydentävän investointikohteen EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja ESR:stä yhden 
temaattisen tavoitteen alaisuuteen;
(c) yhdistää yhden tai useamman 
täydentävän ensisijaisen 
investointikohteen eri temaattisista 
tavoitteista siten, että unionin tuki 
toimintaohjelmalle on enintään 
20 prosenttia;
(d) ESR:n osalta yhdistää 9 artiklan 8, 9, 
10 ja 11 kohdassa esitettyihin eri 
temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia 
ensisijaisia investointikohteita, jotta 
helpotettaisiin niiden myötävaikutusta 
muihin toimintalinjoihin.
Jäsenvaltiot voivat yhdistää kaksi tai 
useampia a–d alakohdassa esitetyistä 
vaihtoehdoista.

Or. de

Tarkistus 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) koskea useampaa kuin yhtä 
alueluokkaa;

Or. en

Tarkistus 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) yhdistää yhden tai useamman 
täydentävän ensisijaisen 
investointikohteen EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja ESR:stä yhden 
temaattisen tavoitteen alaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdistää toimenpideohjelmaan yhden 
tai useamman eri temaattisiin tavoitteisiin 
kuuluvan täydentävän ensisijaisen 
investointikohteen, joissa EU:n osuus on 
enintään 20 prosenttia, erityisesti osissa, 
jotka koskevat tukea aluekehitykseen 
sovellettavalle yhdennetylle 
lähestymistavalle;

Or. en

Tarkistus 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d) ESR:n osalta […] yhdistää 9 artiklan 
8, 9, 10 ja 11 kohdassa esitettyihin eri 
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temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia 
ensisijaisia investointikohteita, jotta 
helpotettaisiin niiden myötävaikutusta 
muihin toimintalinjoihin […].

Or. en

Tarkistus 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltiot voivat perustaa yhtenäisen 
toimintalinjan teknisen avun 
toimenpideohjelmaan 52 artiklassa 
kuvatulla tavalla; nämä toimintalinjat 
eivät sovellu tämän artiklan 2 kohdan b 
alakohdan i, ii ja iv alakohtaan eikä c 
alakohdan ii alakohdasta eteenpäin eikä e 
alakohdan i–ii alakohtaan;

Or. en

Perustelu

Jos tämä alakohta otetaan käyttöön, kyseiset ristiviittaukset on vastaavasti otettava käyttöön.

Tarkistus 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat yhdistää kaksi tai 
useampia vaihtoehdoista a–d.

Or. en



AM\903905FI.doc 131/178 PE491.056v01-00

FI

Tarkistus 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja joka sisältää 
seuraavat osat:

(a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamista sekä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja joka sisältää 
seuraavat osat:

Or. en

Tarkistus 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamissa suosituksissa todetut 
haasteet ja jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset 
ja alueelliset erityispiirteet;

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa ja jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa 
todetut haasteet sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset ja
suuntaviivat, jotka jäsenvaltiot ottavat 
huomioon työllisyyspolitiikassaan ja
joissa otetaan erityisesti huomioon 
asiaankuuluvien jäsenvaltioiden ja/tai 
alueiden kestävän kehityksen tarpeet.

Or. en
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Tarkistus 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamissa suosituksissa 
todetut haasteet ja jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet;

(i) tarvekartoitus, jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet;

Or. fr

Tarkistus 1356
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamissa suosituksissa todetut
haasteet ja jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet;

(i) tarvekartoitus, jossa otetaan huomioon
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaa koskevissa 
maakohtaisissa suosituksissa sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamissa suosituksissa 
todetut haasteet ja jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

i(ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen;

(ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen, tarvittaessa jäsenvaltioiden ja/tai 
alueiden kestävän kehityksen tarpeiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1358
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen;

(ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, asiaankuuluvan 
alueen tarpeet ja kumppanuussopimus ja 
ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen;

Or. de

Tarkistus 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) esittely Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -toimintaohjelmien, 
Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta 
koskevien ohjelmien ja Euroopan meri- ja 
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kalatalousrahaston, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen, 
Euroopan kehitysrahaston ja liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmien 
välisistä koordinointimenettelyistä 
kyseessä olevien alueiden osalta.

Or. fr

Tarkistus 1360
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) tarvittaessa esittely Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin 
-toimintaohjelmien, alueellisen yhteistyön 
ohjelmien ja unionin ulkoisten toimien 
osion ohjelmien välisistä 
koordinointimenettelyistä kyseessä olevien 
alueiden osalta.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan ottaa paremmin huomioon niiden alueiden tilanne, joilla ei ole EU:n rajoja, 
olisi asianmukaista vahvistaa toimintaohjelmiin kuuluvaa yhteistyötä koskevia säännöksiä. 
Näillä säännöksillä kannustettaisiin myös innovatiivisten hankkeiden kehittämistä 
hajautetusta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen puitteissa.

Tarkistus 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet;

i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet, tämän artiklan 
1 kohdassa asetettujen eri vaihtoehtojen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1362
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tuettavien toimenpiteiden kuvaus, jossa 
eritellään tapauksen mukaan myös 
tärkeimmät kohderyhmät, erityiset 
kohdealueet ja tuensaajatyypit, sekä 
selostus rahoitusvälineiden suunnitellusta 
käytöstä; 

iii) tuettavien toimenpiteiden kuvaus, jossa 
eritellään tapauksen mukaan myös 
tärkeimmät kohderyhmät, erityiset 
kohdealueet sekä selostus 
rahoitusvälineiden suunnitellusta käytöstä; 

Or. en

Tarkistus 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle aluekehitykseen 
sovellettavalle yhdennetylle 
lähestymistavalle mukaan lukien

) tuki aluekehitykseen sovellettavalle 
yhdennetylle lähestymistavalle mukaan 
lukien

Or. en



PE491.056v01-00 136/178 AM\903905FI.doc

FI

Tarkistus 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston, Verkkojen 
Eurooppa -välinen sekä muiden unionin ja 
kansallisten rahoitusvälineiden keskinäinen 
koordinointi sekä koordinointi EIP:n 
kanssa;

Or. de

Tarkistus 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi – erityisesti, kun 
niillä mahdollistetaan jäsentynyt 
yhteistyö, kuten Life-ohjelmassa – sekä 
koordinointi EIP:n kanssa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
sekä muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden keskinäinen 
koordinointi sekä koordinointi EIP:n 
kanssa;

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvien 
rahastojen keskinäinen koordinointi 
yhdellä tai useammalla toimintalinjalla ja 
mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen sekä muiden unionin ja 
kansallisten rahoitusvälineiden keskinäinen 
koordinointi sekä koordinointi EIP:n 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 1367
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

(i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa; jos asiaa ei ole kuvattu 
riittävän tarkasti 
kumppanuussopimuksessa;

Or. en
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Tarkistus 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) eri alakohtaisten hallinnonalojen 
välisen ympäristö- ja ilmastoalan 
painopisteitä koskevan yhteistyön 
organisoiminen kansallisesti ja 
alueellisesti, minkä seurauksena olisi 
ensinnäkin tarkoitus määrittää alat, joilla 
olisi mahdollista toteuttaa ympäristö- ja 
ilmastoalan integroivia hankkeita 
täydentäviä toimia ja toiseksi määrittää 
rahoitettavat alat, joilla Life-ohjelman 
mukaisesti validoitujen ratkaisujen, 
menetelmien ja lähestymistapojen käyttö 
voisi olla hyödyllistä;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 

(ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
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sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28 ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen 
sekä mekanismit, joilla edistetään tämän 
asetuksen 99 artiklassa tarkoitettua 
yhdennettyä alueellista investointia, 
mukaan lukien asetuksen(EU) N:o [ESR] 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
mekanismit, mukaan lukien kunkin 
rahaston ohjeellinen vuotuinen 
määräraha yhdennetyille toimille;

Or. en

Tarkistus 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28 ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

ii) suunniteltu yhdennetty lähestymistapa 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28 
ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. en

Tarkistus 1371
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 

ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko-, vuoristo- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 



PE491.056v01-00 140/178 AM\903905FI.doc

FI

ja erityisesti 28 ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28 
ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Or. de

Perustelu

Vuoristoalueilla on luonnostaan erityisiä haasteita. Niillä on puututtava moneen erilaiseen 
ongelmaan, kuten muuttoliikkeeseen ja taloudellisiin haittoihin. Siksi on toivottavaa, että 
nämä alueet mainitaan erikseen.

Tarkistus 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

(iii) toiminnalliset kaupunkialueet, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää ja 
osallistavaa kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o (EAKR) 
7 artiklan mukaisesti edellyttäen, että 
paikallisviranomaiset tai olemassa olevat 
elimet, jotka hallinnoivat toiminnallisia 
kaupunkialueita, joissa yhdennettyjä 
toimenpiteitä on määrä panna täytäntöön, 
ovat antaneet suostumuksensa; lisätään 
näihin toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako, asetuksen (EU) 
N:o […] [EAKR] 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kaupunkien hallinnoitavaksi 
annetut varat mukaan luettuina, sekä 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako;

Or. en

Tarkistus 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

(iii) luettelo kaupungeista ja 
toiminnallisista alueista, joissa toteutetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä, näihin 
toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako, asetuksen (EU) 
N:o […] [EAKR] 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kaupunkien hallinnoitavaksi 
annetut varat mukaan luettuina, sekä 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako;

Or. es

Tarkistus 1374
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

(iii) ohjeellinen luettelo kaupungeista ja 
toiminnallisista alueista, joissa toteutetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä. Tämä 
luettelo pitäisi laatia kumppanuudessa 
paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, ja 
siinä pitäisi kiinnittää asianmukaista 
huomiota kunkin jäsenvaltion 
institutionaalisiin järjestelmiin, jotta 
voidaan taata oikeudenmukainen pääsy 
jokaiselle paikallisviranomaiselle, joka 
haluaa panna täytäntöön kaupunkeja 
koskevia yhdennettyjä toimenpiteitä sekä
näihin toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen 
ohjeelliseen vuotuiseen jakoon, asetuksen 
(EU) N:o […] [EAKR] 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kaupunkien hallinnoitavaksi 
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annetut varat mukaan luettuina, sekä 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeelliseen 
vuotuiseen jakoon;

Or. it

Tarkistus 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo kaupungeista, joissa toteutetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä, näihin 
toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako, asetuksen (EU) 
N:o […] [EAKR] 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kaupunkien hallinnoitavaksi 
annetut varat mukaan luettuina, sekä 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako;

(iii) luettelo kaupungeista tai 
valintaperusteet kaupungeille ja 
toiminnallisille kaupunkialueille, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en

Tarkistus 1376
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 

iii) ohjeellinen luettelo sellaisista 
kaupungeista, toiminnallisista 
kaupunkialueista ja muista 
toiminnallisista aluekokonaisuuksista 
14 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
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asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

ii alakohdassa määritettyjen perusteiden 
mukaisesti, joissa toteutetaan 
kaupunkialueiden ja alueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
toiminnallisten kaupunkialueiden ja 
muiden toiminnallisten 
aluekokonaisuuksien hallinnointia 
koskevan asetuksen (EU) N:o […] 
[EAKR] 7 artiklan 2 kohdan mukaiset 
kaupunkien tai muiden olemassa olevien 
instituutioiden hallinnoitavaksi annetut 
varat mukaan luettuina, sekä 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako;

Or. de

Perustelu

Kestävä kaupunkikehitys ei liity pelkästään kaupunkeihin vaan myös laajempiin 
maantieteellisiin luokkiin, kuten kaupunkikeskittymiin, kaupunkeihin ja niiden 
ympäristökuntiin tai alueellisiin keskittymiin; tämä pitäisi ottaa huomioon kehitettävien 
kaupunkeihin liittyvien alueiden määrittelemisessä.

Tarkistus 1377
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako,
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä. Tämä luettelo laaditaan 
kumppanuudessa paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, ja siinä 
kiinnitetään huomiota kunkin 
jäsenvaltion erityisiin institutionaalisiin 
järjestelmiin, jotta voidaan taata 
oikeudenmukainen pääsy jokaiselle 
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ohjeellinen vuotuinen jako; paikallisviranomaiselle, joka haluaa 
panna täytäntöön kaupunkeja koskevia 
yhdennettyjä toimenpiteitä; näihin toimiin 
tarkoitetun EAKR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako, asetuksen (EU) N:o […] 
[EAKR] 7 artiklan 2 kohdan mukaiset 
kaupunkien hallinnoitavaksi annetut varat 
mukaan luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. pt

Tarkistus 1378
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

iii) ohjeellinen luettelo kaupungeista, 
joissa toteutetaan kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en

Tarkistus 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten alueiden määrittäminen, joilla 
toteutetaan paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

iv) sellaisten alueiden määrittäminen, joilla 
toteutetaan paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita, ja 28 ja 29 artiklassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanojärjestelyjen 
määrittely, mukaan lukien kunkin 
rahaston yhdennettyjä toimenpiteitä 
koskeva ohjeellinen vuotuinen 
määräraha;

Or. en

Tarkistus 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) sellaisia alueiden välisiä ja valtioiden 
välisiä toimia koskevat järjestelyt, joissa 
tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä 
muussa jäsenvaltiossa;

(v) sellaisia rajat ylittäviä, alueiden välisiä 
ja valtioiden välisiä toimia koskevat 
järjestelyt, joissa tuensaajia sijaitsee 
vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioiden kaikkia muotoja
tukevat vaikutukset;

Or. en
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Tarkistus 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
tukevat vaikutukset soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
ja toiminnallisia vuoristoalueita tukevat 
vaikutukset soveltuvin osin;

Or. es

Tarkistus 1383
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
tukevat vaikutukset soveltuvin osin;

(vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
ja Alppien aluetta tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

Or. de

Perustelu

Alppien alueella on erityisiä väestöön ja luontoon liittyviä haasteita, minkä vuosi se tarvitsee 
erityistä tukea Euroopan unionin rakennerahastoista.

Tarkistus 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(iv a) niiden alueiden määrittely, joissa 
edistetään rajat ylittäviä 
infrastruktuuriyhteyksiä ja/tai alueellisia 
yhteyksiä;

Or. de

Tarkistus 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(vi a) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, 
jolla vastataan köyhyydestä eniten 
kärsivien maantieteellisten alueiden 
erityistarpeisiin tai suurimmassa syrjintä-
tai syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen 
alustava jako;

Or. en

Tarkistus 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, 
jolla vastataan köyhyydestä eniten 

Poistetaan.



PE491.056v01-00 148/178 AM\903905FI.doc

FI

kärsivien maantieteellisten alueiden 
erityistarpeisiin sekä suurimmassa 
syrjintä- tai syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen 
alustava jako;

Or. en

Perustelu

Jos tämä alakohta otetaan käyttöön, kyseisiä ristiviittauksia on mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 1387
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden ja alueiden, 
joilla on väestöön liittyviä haasteita, 
erityistarpeisiin sekä suurimmassa syrjintä-
tai syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako;

Or. de

Tarkistus 1388
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan alueiden väestöä koskeviin 
haasteisiin ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

Or. en

Tarkistus 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin 
ja vammaisiin, sekä määrärahojen alustava 
jako;

Or. en

Tarkistus 1390
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
alueiden tai alueiden, joilla on 
maantieteellisen sijaintinsa vuoksi 
erityishaasteita, esimerkiksi 
vuoristoalueiden, erityistarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

Or. de

Perustelu

Vuoristoalueilla on luonnostaan erityisiä haasteita. Niillä on puututtava moneen erilaiseen 
ongelmaan, kuten muuttoliikkeeseen ja taloudellisiin haittoihin. Siksi yhdennetty 
lähestymistapa rakennerahastojen tukeen on erityisen ratkaisevaa.

Tarkistus 1391
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin,
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tarvittaessa tuki 
kumppanuussopimuksessa vahvistetulle 
yhdennetylle strategialle, jolla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin;

Or. en
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Tarkistus 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) direktiivin 2001/24/EY mukaisesti 
tehdyn toimintaohjelman strategisen 
ympäristöarvioinnin tulokset;

Or. en

Tarkistus 1393
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon täyttämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä sekä 
kyseisten toimenpiteiden aikataulu;

(ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon täyttämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 

(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
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osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, sekä kumppanien rooli 
toimenpideohjelman täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa;

osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin 5 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti, mukaan 
lukien luettelo mukaan otetuista 
kumppaneista, tiedot niiden valintatavasta 
ja vastuualueista sekä kumppaneiden 
näkemykset;

Or. en

Tarkistus 1395
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, sekä kumppanien rooli 
toimenpideohjelman täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa;

(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, sekä asiaankuuluvien
kumppanien rooli toimenpideohjelman 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 1396
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suunniteltu teknisen tuen käyttö mukaan 
lukien toimenpiteet, joilla lisätään 
viranomaisten ja tuensaajien hallinnollisia 
valmiuksia, sekä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut asiaankuuluvat tiedot kyseisen 
toimintalinjan osalta;

(i) suunniteltu teknisen tuen käyttö mukaan 
lukien toimenpiteet, joilla lisätään 
viranomaisten, kumppanien ja tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia, sekä 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat 
tiedot kyseisen toimintalinjan osalta;
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Or. en

Tarkistus 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suunniteltu teknisen tuen käyttö 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla lisätään 
viranomaisten ja tuensaajien hallinnollisia 
valmiuksia, sekä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut asiaankuuluvat tiedot kyseisen 
toimintalinjan osalta;

(i) tämän artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa teknisestä tuesta esitetyn 
vaihtoehdon suunniteltu käyttö ja 
suunnitellut toimenpiteet, joilla lisätään 
viranomaisten, tuensaajien ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppanien hallinnollisia 
valmiuksia eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti, sekä 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
asiaankuuluvat tiedot kyseisen 
toimintalinjan osalta;

Or. en

Tarkistus 1398
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;

ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet sekä määräajat;

Or. en

Tarkistus 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;

(ii) tuensaajien hallinnollisen taakan 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 1400
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;

(ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä 
tarvittaessa hallinnollisen taakan
vähentämiseksi suunnitellut toimet;

Or. en

Tarkistus 1401
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo suurhankkeista, joissa 
pääurakoiden toteuttamisen arvioitu
aloituspäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 
2018;

(iii) ohjeellinen luettelo suurhankkeista, 
joissa pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 
2018;

Or. en
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Tarkistus 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – f alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) luettelo suurhankkeista, joissa 
pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 
2018;

(iii) luettelo, joka ei ole kattava,
suurhankkeista, joissa pääurakoiden 
toteuttamisen arvioitu aloituspäivä on 
ennen 1 päivää tammikuuta 2018;

Or. en

Tarkistus 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) taulukko, jossa täsmennetään rahastoista 
annettavan tuen kokonaismäärärahat ja
kansallinen osarahoitus koko 
ohjelmakauden, toimenpideohjelman ja 
kunkin toimintalinjan osalta. Mikäli 
kansallinen osarahoitus koostuu julkisesta 
ja yksityisestä osarahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä esitetään 
tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 
osuus;

ii) taulukko, jossa täsmennetään rahastoista 
annettavan tuen kokonaismäärärahat ja 
kansallinen osarahoitus koko 
ohjelmakauden, toimenpideohjelman ja 
kunkin toimintalinjan osalta. Useampaa 
alueluokkaa koskevien toimintalinjojen 
osalta taulukossa on täsmennettävä 
kunkin rahaston määrät ja osarahoitetut 
määrät kunkin alueluokan osalta. 
Sellaisten toimintalinjojen osalta, jotka 
yhdistävät yhden tai usean täydentävän 
ensisijaisen investointikohteen yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvista eri 
rahastoista, taulukossa on täsmennettävä 
kunkin rahaston määrät. Mikäli 
kansallinen osarahoitus koostuu julkisesta 
ja yksityisestä osarahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä esitetään 
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tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 
osuus;

Or. en

Tarkistus 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) suunniteltu yhdistäminen 
rakennerahaston ja koheesiorahaston 
resursseihin ja muihin 
rahoitusvälineisiin, erityisesti Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen;

Or. de

Tarkistus 1405
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) hyväksynnän antavan elimen,
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

(i) hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

Or. de

Tarkistus 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – h alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) hyväksynnän antavan elimen,
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

(i) hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

Or. en

Tarkistus 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) hyväksynnän antavan elimen,
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

(i) hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

Or. es

Tarkistus 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 2 kohta – h alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) varojen osoittamista myös 
kilpailumenetelmiä käyttämällä koskevan 
menettelyn määrittäminen;

Or. de

Tarkistus 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, biologisen 
monimuotoisuuden turvaaminen, 
ekosysteemiperusteinen 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

Or. en

Tarkistus 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

(i) tarvittaessa kuvaus erityisistä 
toimenpiteistä, joiden avulla toimien 
valinnassa otetaan huomioon 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset, 
resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisy ja 
hallinta;

Or. en

Tarkistus 1411
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

(i) tiedot toimenpiteistä, joiden avulla 
otetaan huomioon ympäristönsuojelua 
koskevat vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

Or. en

Tarkistus 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, 
joiden avulla otetaan huomioon 
köyhyysriskissä ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riskissä olevien kaikkien 
ryhmien osallisuuden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
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tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset.

sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana ja 
varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset.

(ii) tarvittaessa kuvaus erityisistä 
toimenpiteistä, joiden avulla edistetään 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja estetään 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana ja 
varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1415
László Surján

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset.

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän estämiseksi ja 
eriytymisen aikaansaamisen estämiseksi
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana ja 
varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1416
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, 
joiden avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset.

(ii) tiedot toimenpiteistä, joiden avulla 
otetaan yhtäläiset mahdollisuudet 
huomioon ja estetään sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva 
syrjintä toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana ja 
varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) kuvaus toimintaohjelman osuudesta 
infrastruktuurin tukemisessa;

Or. de

Tarkistus 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-
ja toimitasolla.

(iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla sekä 
kuvaus erityisistä toimenpiteistä, jotka on 
toteutettu naisten ja miesten välisen tasa-
arvon edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja tapauksen 
mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla.

(iii) tarvittaessa kuvaus 
toimenpideohjelman avulla aikaan 
saatavista miesten ja naisten tasa-arvoa 
edistävistä vaikutuksista ja tapauksen 
mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla.

Or. en

Tarkistus 1420
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-
ja toimitasolla.

(iii) tiedot toimenpideohjelman osuudesta
miesten ja naisten tasa-arvossa ja 
tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-
ja toimitasolla.

Or. en

Tarkistus 1421
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, 
jotka on toteutettu köyhyyden 
vähentämistä koskevan EU:n tavoitteen 
saavuttamiseksi edistämällä heikossa 
asemassa olevien ihmisryhmien 
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sosiaalista osallisuutta ja vähentämällä 
epätasa-arvoa koko Euroopan unionissa.

Or. it

Tarkistus 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen 
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen ja 
tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppanien lausunto i, ii ja 
iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Or. en
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Tarkistus 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 87 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

87a artikla
Makroalueelliseen yhteistyön 

tavoitteeseen kuuluvien makroalueellisten 
kehitysrahastojen sisältö ja hyväksyminen
(1) Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja vastaa 
temaattista tavoitetta hyväksytyn 
makroaluestrategian mukaisesti ja 
sisältää kunkin rahaston säännöissä 
esitetyn kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan yhden tai 
useamman ensisijaisen 
investointikohteen. Ensisijaisia 
investointikohteita voidaan yhdistää.
(2) Makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevassa ohjelmassa esitetään
(a) strategia, jonka mukaisesti 
makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevan ohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja joka 
sisältää seuraavat osat:
(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
annetuissa maakohtaisissa suosituksissa 
ja jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa 
todetut haasteet sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltiot ottavat huomioon 
työllisyyspolitiikassaan ja joissa otetaan 
erityisesti huomioon kansalliset ja 
alueelliset tarpeet; 
(ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, makroalueellisen 
kehitysrahaston perustaneiden 
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jäsenvaltioiden ryhmän välinen sopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen;
(b) kunkin toimintalinjan osalta:
(i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet;
(ii) yhteiset ja erityiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit ja tarvittaessa perusarvo 
ja määränä ilmaistu kohdearvo 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;
(iii) tuettavien toimenpiteiden kuvaus, 
jossa eritellään tapauksen mukaan myös 
tärkeimmät kohderyhmät, erityiset 
kohdealueet ja tuensaajatyypit, sekä 
selostus rahoitusvälineiden suunnitellusta 
käytöstä; 
(iv) vastaavat toimintaluokat, jotka 
perustuvat komission 
täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymään 
alueluokitukseen 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn 
mukaisesti ja ohjelmoitujen varojen 
ohjeellinen jako; 
(c) tuki makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän 
välisessä sopimuksessa esitetylle 
aluekehitykseen sovellettavalle 
yhdennetylle lähestymistavalle, mukaan 
luettuna
(i) mekanismit, joilla taataan rahastojen, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ja muiden unionin ja 
kansallisten rahoitusvälineiden ja 
Euroopan investointipankin välinen 
koordinaatio;
(ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28 ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;
(iii) luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
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EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan Euroopan 
sosiaalirahaston tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako; 
iv) sellaisten alueiden määrittäminen, 
joilla toteutetaan paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;
(v) sellaisia alueiden välisiä ja valtioiden 
välisiä toimia koskevat järjestelyt, joissa 
tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä 
muussa jäsenvaltiossa;
(vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioita tukevat vaikutukset;
(d) tuki makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden 
sopimuksessa vahvistetulle yhdennetylle 
strategialle, jolla vastataan köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten 
alueiden erityistarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen 
alustava jako;
(e) järjestelyt, joilla varmistetaan 
rahastojen tehokas täytäntöönpano, 
mukaan lukien:
(i) tuloskehys 19 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;
(ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen V mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon 
täyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
sekä kyseisten toimenpiteiden aikataulu;
(iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
osallistuvat makroalueellisen 
kehitysrahaston valmisteluun, sekä 
kumppanien rooli makroalueellisen 
kehitysrahaston täytäntöönpanossa, 
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seurannassa ja arvioinnissa;
(f) järjestelyt, joilla varmistetaan 
rahastojen tehokas täytäntöönpano, 
mukaan lukien:
(i) suunniteltu teknisen tuen käyttö 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla 
lisätään viranomaisten ja tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia, sekä 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat 
tiedot kyseisen toimintalinjan osalta;
(ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;
(iii) luettelo suurhankkeista, joissa 
pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää 
tammikuuta 2018;
(g) rahoitussuunnitelma, jossa on kaksi 
taulukkoa:
(i) taulukko, jossa eritellään 53 artiklan, 
110 artiklan ja 111 artiklan mukaisesti 
kultakin vuodelta kustakin rahastosta 
annettua tukea varten säädetyn 
rahoitusmäärärahan kokonaismäärä;
(ii) taulukko, jossa eritellään koko 
ohjelmakauden osalta rahastoista tai 
muista jäsenvaltioiden julkisista lähteistä 
annettavan tuen rahoitusmäärärahan 
kokonaismäärä, joka vahvistetaan 
makroalueellisesta kehitysrahastosta 
tehdyllä sopimuksella, ja valtiot, jotka 
liittyivät kyseessä olevaa makroalueellista 
kehitysrahastoa koskevaa ohjelmaa 
koskevan makroalueellisen 
kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn 
sopimukseen, kunkin toimintalinjan ja 
osittaisen ensisijaisen tavoitteen osalta. 
Jos rahoitus koostuu myös julkisesta 
rahoituksesta jäsenvaltioilta, jotka ovat 
perustaneet sopimuksen nojalla 
makroalueellisen kehitysrahaston, ja 
valtioista, jotka ovat liittyneet 
makroalueellisen kehitysrahaston 
perustamisesta tehtyyn sopimukseen, 
taulukossa annetaan näiden osien 
ohjeellinen jako. Siinä esitetään 
tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 



AM\903905FI.doc 169/178 PE491.056v01-00

FI

osuus; 
(h) makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanosäännökset, mukaan 
lukien
(i) hyväksynnän antavan elimen, 
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa
tarkastusviranomaisen yksilöinti;
(ii) sen elimen yksilöinti, jolle komissio 
suorittaa maksut.
(3) Kussakin makroalueellista 
kehitysrahastoa koskevassa ohjelmassa 
esitetään
(i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
siihen sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;
(ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, 
joiden avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana 
ja varsinkin, kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus, ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset;
(iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-
ja toimitasolla.
Makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmä 
toimittaa kansallisten tasa-arvoelinten 
lausunnon ii ja iii kohdassa esitetyistä 
toimenpiteistä ja ehdotuksen 
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makroalueellisen yhteistyön tavoitteeseen 
kuuluvasta makroalueellisesta 
kehitysrahastosta.
(4) Makroalueellisen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmä 
laatii makroalueellista kehitysrahastoa 
koskevan ohjelman komission 
hyväksymän mallin mukaisesti.
Komissio hyväksyy kyseisen mallin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
(5) Komissio hyväksyy toimintaohjelman 
hyväksyvän päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun 
ja yksimielisyyteen niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat liittyneet makroalueen 
kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn sopimukseen.

Tarkistus 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
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suoraan siihen. suoraan siihen.

Or. en

Tarkistus 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoituksesta 
toimintaohjelman toimintalinjalle 
tapauksissa, joissa toimintalinja vastaa 
87 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
esitettyä vaihtoehtoa, ja enintään 
20 prosenttiin asti unionin 
rahoitusosuudesta toimenpideohjelman 
kunkin toimintalinjan osalta tapauksissa, 
joissa toimintalinja vastaa 87 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa esitettyä 
vaihtoehtoa, osa toimesta, jonka 
kustannuksiin voidaan myöntää tukea 
toisesta rahastosta siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en

Tarkistus 1427
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään 20 prosenttiin asti 
unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. de

Tarkistus 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en

Tarkistus 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



AM\903905FI.doc 173/178 PE491.056v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. es

Tarkistus 1430
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään 15 prosenttiin asti 
unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en
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Tarkistus 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin 
toimenpideohjelmiin tai makroalueellista 
kehitysrahastoa koskeviin ohjelmiin, jotka 
ovat osa makroalueellisen yhteistyön 
tavoitetta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun 
ja yksimielisyyteen niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat liittyneet makroalueen 
kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn sopimukseen.

Tarkistus 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahaston tukea saavat 
toimenpideohjelmat on laadittava 
kansallisella tasolla.

Koheesiorahaston tukea saavat 
toimenpideohjelmat on laadittava 
kansallisella tasolla.

Haavoittuviin ryhmiin, kuten nuoriin, 
naisiin, siirtolaisiin, pitkäaikaistyöttömiin, 
iäkkäisiin ihmisiin, vammaisiin ihmisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin keskittyvien 
toimintaohjelmien on voitava toimia koko 
alueella riippumatta maantieteellisistä 
viiterajoituksista.

Or. en
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Tarkistus 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 89 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haavoittuviin ryhmiin, kuten nuoriin, 
naisiin, siirtolaisiin, pitkäaikaistyöttömiin, 
iäkkäisiin ihmisiin, vammaisiin ihmisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin keskittyvien 
toimintaohjelmien on voitava toimia koko 
alueella riippumatta maantieteellisistä 
viiterajoituksista.

Or. xm

Perustelu

Haavoittuvimpia kohtaan suunnattuja toimia on voitava toteuttaa kaikissa 
aluekokonaisuuksissa. Monen alueen ohjelmat ovat osoittaneet lisäarvonsa haavoittuvien 
ryhmien osallistamisessa kaikilla alueilla.

Tarkistus 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 90 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 000 
euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 000 
euroa, ja 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta 
edistävissä toimissa, joissa tukikelpoiset 
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kokonaiskustannukset ovat yli 
75 000 000 euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

Or. en

Tarkistus 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 90 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 000 
euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien tai makroalueellista 
kehitysrahastoa koskevan ohjelman osana 
toimea, johon sisältyy täsmällisen 
taloudellisen tai teknisen tehtävän 
suorittamiseksi tarkoitettu yhtenäinen työ-, 
toimi- tai palvelukokonaisuus, jolla on 
selvästi määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 000 
euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi. Kaikkien makroalueellista 
kehitysrahastoa koskevasta ohjelmasta 
tuettujen makroalueellisten hankkeiden 
on vastattava suurhankkeiden luokittelua.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun 
ja yksimielisyyteen niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat liittyneet sellaisen 
makroalueen kehitysrahaston perustamisesta tehtyyn sopimukseen, jolla on suora vaikutus 
kasvuun ja työllisyyteen suurten kansainvälisten makroalueellisten hankkeiden 
täytäntöönpanon avulla.
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Tarkistus 1436
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 90 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 000 
euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, joka luo työpaikkoja,
jolla on selvästi määritetyt tavoitteet ja 
jonka tukikelpoiset kokonaiskustannukset 
ovat yli 50 000 000 euroa, jäljempänä 
’suurhanke’. Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

Or. pt

Perustelu

Suurhankkeilla luotujen työpaikkojen määrä olisi otettava huomioon, jotta osoitettaisiin, että 
rakennerahastoissa korostetaan jatkuvasti enemmän taloudellisen toiminnan vauhdittamista 
ja työpaikkojen luomista. Katsotaan, että komission pitäisi ottaa huomioon vain hankkeet, 
joiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset todella ylittävät 50 000 000 euroa eikä silloin, kun 
kokonaiskustannukset (tukikelpoiset ja muut kuin tukikelpoiset) saavuttavat tämän määrän. 
Tavoitteena on prosessin yksinkertaistaminen edunsaajan kannalta.

Tarkistus 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 90 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suurhankkeet erittäin kehittyneillä 
alueilla ovat tukikelpoisia, jos niille on 
ominaista keskittyminen infrastruktuuriin 
9 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

Or. de
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