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Tarkistus 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
toimitettava komissiolle seuraavat 
suurhankkeita koskevat tiedot heti, kun 
valmistelutyöt on saatu päätökseen:

Jäsenvaltion, makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän tai 
hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle seuraavat suurhankkeita 
koskevat tiedot heti, kun valmistelutyöt on 
saatu päätökseen:

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1439
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
III osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investointia ja sen sijaintia koskeva 
kuvaus ja tiedot;

(b) strateginen analyysi, johon sisältyy 
investointia ja sijaintia sekä investoinnin 
vaikutusta talouden ja alueelliseen 
kehityksen edistämiseksi koskeva kuvaus 
ja tiedot

Or. pt

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että rakennerahastojen tavoitteena on taata jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden parempi taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, on tärkeää 
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ymmärtää, miten suuret hankkeet vaikuttavat sellaisten alueiden taloudellisen toiminnan ja 
kehityksen tehostamiseen, joilla investoinnit on tarkoitus tehdä.

Tarkistus 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot suoritetuista 
toteutettavuustutkimuksista vaihtoehtojen 
arviointi, tulokset ja riippumaton 
laadunarviointi mukaan luettuina;

(d) tiedot suoritetuista 
toteutettavuustutkimuksista vaihtoehtojen 
arviointi, tulokset, riippumaton 
laadunarviointi, pitkän aikavälin 
sosiaaliset vaikutukset, pitkän aikavälin 
vaikutukset julkisiin talouksiin sekä 
johdonmukaisuus alueellisen ja 
paikallisen kestävän kehityksen kanssa
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kustannus-hyötyanalyysi, myös talous-
ja rahoitusanalyysi, sekä riskinarviointi;

(e) kustannus-hyötyanalyysi, myös talous-
ja rahoitusanalyysi, analyysi saastuttaja 
maksaa -periaatteen soveltamisesta ja 
ulkoisten sosiaali- ja 
ympäristökustannusten sisällyttämisestä 
hintoihin sekä riskinarviointi;

Or. en
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Tarkistus 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa;

(f) direktiivien 85/337/ETY ja 97/11/EY 
mukainen ympäristövaikutusten arviointi 
ottaen huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 
biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen, resurssitehokkuus sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa;

Or. en

Tarkistus 1443
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kuvaus siitä, millä tavoin, missä 
laajuudessa ja millaisin tuloksin 
kumppanit ovat osallistuneet 
suurhankkeiden valmisteluun;

Or. en

Tarkistus 1444
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kuvaus suurhankkeen kehittämistä 
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ja toteutusta varten ehdotetusta julkisesta 
kuulemismenettelystä;

Or. en

Tarkistus 1445
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kuvaus siitä, millä tavoin, missä 
laajuudessa ja millaisin tuloksin 
kumppanit ovat osallistuneet 
suurhankkeesta tehtävän päätöksen 
tekoon;

Or. en

Tarkistus 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kuvaus siitä, miten ja missä 
laajuudessa 5 artiklassa tarkoitetut 
kumppanit osallistuvat suurhankkeita 
koskevan päätöksen tekoon, mukaan 
luettuna luettelo osallistuneista 
kumppaneista, niiden valintatavasta, 
niiden tehtävistä ja niiden näkemyksistä 
ohjelman sisällöstä ja 
kumppanuusperiaatteen 
täytäntöönpanosta;

Or. en
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Tarkistus 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) kuvaus siitä, miten ja missä 
laajuudessa kansalaisia on kuultu 
suurhankkeen valmistelusta ja 
toteutuksesta;

Or. en

Tarkistus 1448
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) kuvaus suurhankkeen kehittämistä ja 
toteutusta varten ehdotetusta julkisesta 
kuulemismenettelystä;

Or. en

Tarkistus 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa edellä olevan e alakohdan 
mukaisen kustannus-hyötyanalyysin 
suorittamisessa käytettävää menettelyä 
koskevat ohjeelliset suuntaviivat 143 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä, joissa säädetään 
edellä olevan e alakohdan mukaisen 
kustannus-hyötyanalyysin suorittamisessa 
käytettävästä menettelystä.
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Or. en

Perustelu

Menetelmien hyväksyminen on laajakantoinen toimenpide, jolla täydennetään 
perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia.

Tarkistus 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Jäsenvaltion tai 
hallintoviranomaisen on tarkasteltava 
kyseistä luetteloa kahden vuoden kuluttua 
toimenpideohjelman hyväksymisestä, ja 
luetteloa voidaan jäsenvaltion pyynnöstä 
muuttaa 26 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, etenkin sellaisten 
suurhankkeiden huomioon ottamiseksi, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on 
viimeistään vuoden 2022 lopussa.

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Suurhankkeita 
voidaan myös hyväksyä ohjelmakauden 
aikana.

Or. en

Perustelu

Suurhankkeiden erityisluonteen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava tarkistaa niitä ilman 
liiallisia rajoitteita.

Tarkistus 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Jäsenvaltion tai 
hallintoviranomaisen on tarkasteltava 
kyseistä luetteloa kahden vuoden kuluttua 
toimenpideohjelman hyväksymisestä, ja 
luetteloa voidaan jäsenvaltion pyynnöstä 
muuttaa 26 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, etenkin sellaisten 
suurhankkeiden huomioon ottamiseksi, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on 
viimeistään vuoden 2022 lopussa.

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään ei-tyhjentävään luetteloon. 
Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
tarkasteltava kyseistä luetteloa kahden 
vuoden kuluttua toimenpideohjelman 
hyväksymisestä, ja luetteloa voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä muuttaa 26 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, etenkin sellaisten 
suurhankkeiden huomioon ottamiseksi, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on 
viimeistään vuoden 2022 lopussa.

Or. en

Tarkistus 1452
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Jäsenvaltion tai 
hallintoviranomaisen on tarkasteltava 
kyseistä luetteloa kahden vuoden kuluttua 
toimenpideohjelman hyväksymisestä, ja 
luetteloa voidaan jäsenvaltion pyynnöstä 
muuttaa 26 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, etenkin sellaisten 
suurhankkeiden huomioon ottamiseksi, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on 
viimeistään vuoden 2022 lopussa.

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Suurhankkeita 
voidaan hyväksyä myös ohjelmakauden 
aikana. Suurhankkeen suunnitellut 
menot voidaan ilmoittaa jo ennen 
komission hyväksyntää. Suurhankkeiden 
tulisi päättyä viimeistään vuoden 2022 
lopussa.

Or. fr
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Perustelu

Kun hanke hyväksytään kauden aikana ja kun rahoituspyynnöt ilmoitetaan ennen kuin 
komissio hyväksyy suurhankkeet, kuten kuluvalla kaudella on toimittu, hankkeen 
toteuttaminen yksinkertaistuu ja tehostuu.

Tarkistus 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Jäsenvaltion tai 
hallintoviranomaisen on tarkasteltava 
kyseistä luetteloa kahden vuoden kuluttua 
toimenpideohjelman hyväksymisestä, ja 
luetteloa voidaan jäsenvaltion pyynnöstä 
muuttaa 26 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, etenkin sellaisten 
suurhankkeiden huomioon ottamiseksi, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on 
viimeistään vuoden 2022 lopussa.

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä, sikäli kuin 
mahdollista, toimenpideohjelman 
suurhankkeita käsittelevään luetteloon. 
Suurhankkeita voidaan myös hyväksyä 
ohjelmakauden aikana. Suurhankkeen 
menot voidaan ilmoittaa ennen kuin 
komissio on hyväksynyt hankkeen. 
Suurhankkeet on saatettava päätökseen 
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Or. en

Perustelu

Haluamme, että ohjelmakauden aikana esitetyt hankkeet voidaan aloittaa odottamatta 
komission hyväksyntää, kuten nykyisen ohjelmakauden aikana ehdotettiin. Ehdotamme, että 
menot voidaan ilmoittaa ennen kuin komissio hyväksyy suurhankkeen, jotta vältetään 
toiminnan alkamisen viivästyminen.

Tarkistus 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 91 artikla – 2 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2a. Makroalueen kehitysrahaston 
neuvostolle hyväksymistä varten 
toimitettujen makroalueen hankkeiden 
täytyy olla makroalueen kehitysrahasto-
ohjelman makroalueen hankkeiden 
luettelossa. Makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmä tai 
makroalueen kehitysrahaston neuvosto 
tarkistaa luettelon kaksi vuotta 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
käyttöönoton jälkeen. Jäsenvaltioiden 
ryhmän pyynnöstä luetteloa voi muokata, 
jos päätarkoituksena on sisällyttää siihen 
makroalueen hankkeita, joiden odotetaan 
loppuvan vuoden 2022 loppuun 
mennessä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arvioidessaan suurhankkeita 
komissio arvioi, johtaako rahastoista 
myönnettävä rahoitusosuus Euroopan 
unionin alueen nykyisten työpaikkojen 
merkittävään katoamiseen, jotta voidaan 
varmistaa, että yhteisön rahoituksella ei 
tueta Euroopan unionin alueella 
tapahtuvaa tuotannon siirtämistä.
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Or. de

Tarkistus 1456
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Hyväksymispäätöksen
edellytyksenä on, että ensimmäinen 
urakkasopimus tehdään kahden vuoden 
kuluessa päätöksen päivämäärästä.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 91 
artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettu. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Komission tekemän 
hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, 
että ensimmäinen urakkasopimus tehdään, 
tai kun on kyse julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusrakenteiden 
puitteissa toteutettavasta toiminnasta, 
edellytyksenä on, että julkisen yhteisön ja 
yksityisen sektorin yhteisön välinen 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuussopimus allekirjoitetaan
kolmen vuoden kuluessa hyväksymisestä.
Jäsenvaltion asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä – erityisesti, jos 
suurhankkeiden toteuttamiseen liittyvästä 
hallinnollisesta ja oikeudellisesta 
menettelystä aiheutuu viivästystä – joka 
on tehty kolmen vuoden kuluessa, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyä päätöksen kauden jatkamisesta 
enintään kahdella vuodella.

Or. en
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Tarkistus 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Hyväksymispäätöksen
edellytyksenä on, että ensimmäinen 
urakkasopimus tehdään kahden vuoden 
kuluessa päätöksen päivämäärästä.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Komission 92 artiklan 1 
kohdan ja 92 artiklan 2 kohdan mukaisen 
hyväksynnän edellytyksenä on, että 
ensimmäinen urakkasopimus tehdään, tai 
kun on kyse julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuusrakenteiden puitteissa 
toteutettavasta toiminnasta, edellytyksenä 
on, että julkisen yhteisön ja yksityisen 
sektorin yhteisön välinen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuussopimus 
allekirjoitetaan kolmen vuoden kuluessa 
hyväksymisestä. Jäsenvaltion 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä –
erityisesti, jos suurhankkeiden 
toteuttamiseen liittyvästä hallinnollisesta 
ja oikeudellisesta menettelystä aiheutuu 
viivästystä – joka on tehty kolmen vuoden 
kuluessa, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyä 
päätöksen kauden jatkamisesta enintään 
kahdella vuodella.

Or. en
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Tarkistus 1458
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Suurhankkeisiin liittyviä menoja 
voidaan sisällyttää maksatushakemuksiin 
sen jälkeen, kun suurhanke on toimitettu 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 1459
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio epää rahastojen tuen 
myöntämisen suurhankkeelle, se ilmoittaa 
perustelunsa jäsenvaltiolle 2 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa.

3. Jos komissio epää rahastojen tuen 
myöntämisen suurhankkeelle, se ilmoittaa 
perustelunsa jäsenvaltiolle 2 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa.
Maksatushakemukset on korjattava 
vastaavasti komission tekemän päätöksen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1460
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Suurhankkeisiin liittyviä menoja ei saa 
sisällyttää maksatushakemuksiin ennen 
kuin komissio on antanut 

Poistetaan.
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hyväksymispäätöksen.

Or. en

Tarkistus 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 92 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Suurhankkeisiin liittyviä menoja ei saa
sisällyttää maksatushakemuksiin ennen 
kuin komissio on antanut 
hyväksymispäätöksen.

4. Suurhankkeisiin liittyviä menoja 
voidaan sisällyttää maksupyyntöihin sen 
jälkeen, kun suurhanke on toimitettu 
komissiolle hyväksyttäväksi.

Or. en

Tarkistus 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin 
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita, jotka toteutetaan tuensaajan 
vastuulla toimenpideohjelman tai -
ohjelmien osana; infrastruktuurin 
toimittamista koskevat hankkeet jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle. 
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin 
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita ja makroalueen hankkeita, jotka 
toteutetaan tuensaajan vastuulla 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien taikka 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
osana; infrastruktuurin toimittamista 
koskevat hankkeet jäävät soveltamisalan 
ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän ja komission 
välillä, ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
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toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin. 
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi.

toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle. 
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin. 
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 93 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi. Yhdelle yhteiselle 
toimintasuunnitelmalle jäsenvaltiota kohti 
annetun julkisen tuen 
vähimmäismääräksi saa asettaa 5 000 000 
euroa.

Or. en

Tarkistus 1464
Catherine Bearder
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 93 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin 
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita, jotka toteutetaan tuensaajan 
vastuulla toimenpideohjelman tai -
ohjelmien osana; infrastruktuurin 
toimittamista koskevat hankkeet jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle. 
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin. 
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi.

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita, jotka toteutetaan tuensaajan, 
kuten paikallis- ja alueviranomaisten,
vastuulla toimenpideohjelman tai 
-ohjelmien osana. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle. 
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin. 
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi.

Or. en

Tarkistus 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 93 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
5 000 000 euroa tai 10 prosenttia
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

Or. en
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Tarkistus 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
XX XXX XXX euroa tai 20 prosenttia 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

Or. es

Tarkistus 1467
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 93 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
5 000 000 euroa tai 10 prosenttia
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

Or. en

Tarkistus 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 93 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

93a artikla
Päätös suurhankkeesta

 (1) Makroalueen kehitysrahaston 
neuvosto arvioi makroalueen hankkeen 
91 artiklassa mainittujen tietojen pohjalta 
tavoitteenaan määritellä, onko rahastosta 
myönnettäväksi ehdotettu tuki oikeutettu.
(2) Makroalueen kehitysrahaston 
neuvosto tekee päätöksen kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun on 
toimitettu tiedot, joiden perusteella 
makroalueen hanke hyväksytään 91 
artiklan mukaisesti. Tässä päätöksessä 
esitetään hankkeen konkreettinen kuvaus, 
toimintalinjan osarahoitusosuuden 
kattama rahoitusmäärä, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
makroalueen hankkeiden odotettavissa 
olevat vaikutukset kyseisen toimintalinjan 
tai kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Hyväksymispäätöksen 
edellytyksenä on, että alustava 
urakkasopimus tehdään kahden vuoden 
kuluessa päätöksen päivämäärästä.
(3) Jos makroalueen kehitysrahaston 
neuvosto ei hyväksy rahastoista 
myönnettävää tukea makroalueen 
hankkeeseen, se ilmoittaa makroalueen 
kehitysrahaston perustaneelle 
jäsenvaltioiden ryhmälle perusteensa 2 
kohdassa annetussa määräajassa.
(4) Makroalueen hankkeiden kuluja ei 
sisällytetä maksupyyntöihin ennen kuin 
makroalueen kehitysrahaston neuvosto on 
antanut myöntävän päätöksen.
(5) Makroalueen kehitysrahaston 
neuvosto ilmoittaa komissiolle 
päätöksestään.

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston. Makroalueen hankkeiden hyväksynnässä noudatetaan erityistä menettelyä.

Tarkistus 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio, hallintoviranomainen tai 
mikä tahansa nimetty julkisoikeudellinen 
yhteisö voi esittää yhteistä 
toimintasuunnitelmaa koskevan 
ehdotuksen samanaikaisesti kyseisten 
toimenpideohjelmien esittämisen kanssa tai 
toimenpideohjelmien esittämisen jälkeen.
Ehdotuksessa on oltava kaikki 95 artiklassa 
tarkoitetut osatekijät.

1. Jäsenvaltio, makroalueen 
kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä, 
hallintoviranomainen tai mikä tahansa 
nimetty julkisoikeudellinen yhteisö voi 
esittää yhteistä toimintasuunnitelmaa 
koskevan ehdotuksen samanaikaisesti 
kyseisten toimenpideohjelmien esittämisen 
ja makroalueen kehitysrahasto-ohjelmien
kanssa tai toimenpideohjelmien ja 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmien 
esittämisen jälkeen. Ehdotuksessa on 
oltava kaikki 95 artiklassa tarkoitetut 
osatekijät.

Perustelu
Tarkastus ottaa huomioon muutokset, 
jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen 
innovaatio-osaan ja todelliseen 
makroalueiden yhteistyöhön, joka 
pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, 
jotka ovat sopineet perustavansa 
makroalueen kehitysrahaston tai 
valtioiden välillä, jotka ovat sopineet 
perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Or. sk
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Tarkistus 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 94 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen toimintasuunnitelman on 
katettava osa 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2022 välisestä ajasta. 
Maksujen suorittaminen edellyttää, että 
yhteisen toimintasuunnitelman tuotokset ja 
tulokset on saavutettu yhteisen 
toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
annetun päätöksen päivämäärän jälkeen ja 
ennen määritellyn täytäntöönpanokauden 
päättymistä.

2. Yhteisen toimintasuunnitelman on 
katettava koko ohjelmakausi tai osa 1 
päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2022 välisestä ajasta. Maksujen 
suorittaminen edellyttää, että yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
on saavutettu yhteisen 
toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
annetun päätöksen päivämäärän jälkeen ja 
ennen määritellyn täytäntöönpanokauden 
päättymistä.

Or. en

Tarkistus 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja -
tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja jäsenvaltioiden 
ja unionin talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja -
tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien ja 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmien
tavoitteet ja tarvittaessa perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja jäsenvaltioiden 
ja unionin talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden tai makroalueen 
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kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on otettava 
huomioon työllisyyspolitiikassaan;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 95 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja jäsenvaltioiden 
ja unionin talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien ja 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
tavoitteet, jos niillä on merkittäviä 
vaikutuksia, ja tarvittaessa 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetut maakohtaiset 
suositukset ja jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat suositukset, 
jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

Or. en

Perustelu

Rahastot olisi koordinoitava läheisesti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
varmistetaan riittävät rahastoista myönnettävät määrärahat näihin strategioihin.

Tarkistus 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) kehys, josta ilmenevät yhteisen 
toimintasuunnitelman yleis- ja 
erityistavoitteiden, tuotoksia ja tuloksia 
koskevien välitavoitteiden ja tavoitteiden 
sekä suunniteltujen hankkeiden tai 
hanketyyppien väliset suhteet;

(2) kehys, josta ilmenevät yhteisen 
toimintasuunnitelman yleis- ja 
erityistavoitteiden, tuotoksia ja tuloksia 
koskevien välitavoitteiden ja tavoitteiden
sekä suunniteltujen hankkeiden ja 
suunniteltujen makroalueen hankkeiden
tai hanketyyppien ja makroalueen 
hanketyyppien väliset suhteet;

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen;

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista 7 artiklassa tarkoitettuun 
miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseen 
sekä syrjinnän torjumiseen;

Or. en

Tarkistus 1476
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen;

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen 
soveltuvin osin;

Or. en

Tarkistus 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) analyysi yhteisen 
toimintasuunnitelman vaikutuksista 
kaikkien köyhyydessä elävien ja 
sosiaalisesti syrjäytyneiden tai köyhyys- ja 
syrjäytymisuhan alla olevien ryhmien 
osallistamisen edistämiseen;;

Or. en

Tarkistus 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
kestävää kehitystä tukevista vaikutuksista 
soveltuvin osin;

(7) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
8 artiklassa tarkoitettua kestävää kehitystä 
tukevista vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain laadittu 
rahoitussuunnitelma, joka sisältää 
tukikelpoisen kokonaismäärän sekä 
julkisen tuen.

(c) toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain laadittu 
rahoitussuunnitelma tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelma, joka sisältää 
tukikelpoisen kokonaismäärän sekä 
julkisen tuen.
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Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1480
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) niiden toimenpiteiden tilanne, joita 
on toteutettu kumppanien saamiseksi 
osallistumaan yhteisen 
toimintasuunnitelman laatimiseen, sekä 
kumppanien rooli toteuttamisessa, 
seurannassa ja arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 95 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) toteutetut tai suunnitellut toimet, 
joilla on tarkoitus saada tämän asetuksen 
5 artiklassa tarkoitetut kumppanit 
osallistumaan yhteisen 
toimintasuunnitelman toteutukseen, 
arviointiin ja seurantaan, mukaan lukien 
niiden rooli seurantakomitean jäseninä.
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Or. en

Tarkistus 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 96 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio kolmen kuukauden kuluessa 
yhteistä toimintasuunnitelmaa koskevan 
ehdotuksen esittämisestä katsoo, että 
ehdotus ei täytä arviointivaatimuksia, 
komissio esittää jäsenvaltiolle 
huomautuksia. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki sen pyytämät 
tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava yhteistä toimintasuunnitelmaa.

Jos komissio kolmen kuukauden kuluessa 
yhteistä toimintasuunnitelmaa koskevan 
ehdotuksen esittämisestä katsoo, että 
ehdotus ei täytä arviointivaatimuksia, 
komissio esittää jäsenvaltiolle tai
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneelle jäsenvaltioiden ryhmälle
huomautuksia. Jäsenvaltion tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän on 
toimitettava komissiolle kaikki sen 
pyytämät tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava yhteistä 
toimintasuunnitelmaa.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos mahdolliset huomautukset on otettu 2. Jos mahdolliset huomautukset on otettu 
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tyydyttävällä tavalla huomioon, komissio 
antaa yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun jäsenvaltio on esittänyt ohjelman, 
mutta ei ennen kyseisten 
toimenpideohjelmien hyväksymistä.

tyydyttävällä tavalla huomioon, komissio 
antaa yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä on esittänyt 
ohjelman, mutta ei ennen kyseisten 
toimenpideohjelmien tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hyväksymistä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä ilmoitetaan yhteisen 
toimintasuunnitelman tuensaaja ja 
tavoitteet, tuotoksia ja tuloksia koskevat 
välitavoitteet ja tulostavoitteet, 
välitavoitteiden, tuotosten ja 
tulostavoitteiden saavuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset sekä 
toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain laadittu 
rahoitussuunnitelma mukaan lukien 
tukikelpoinen kokonaismäärä ja julkinen 
tuki, yhteisen toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanokausi ja tapauksen mukaan 
yhteisen toimintasuunnitelman 
maantieteellinen kattavuus ja kohderyhmät.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä ilmoitetaan yhteisen 
toimintasuunnitelman tuensaaja ja 
tavoitteet, tuotoksia ja tuloksia koskevat 
välitavoitteet ja tulostavoitteet, 
välitavoitteiden, tuotosten ja 
tulostavoitteiden saavuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset sekä 
toimenpideohjelmittain tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmittain ja 
toimintalinjoittain laadittu 
rahoitussuunnitelma mukaan lukien 
tukikelpoinen kokonaismäärä ja julkinen 
tuki, yhteisen toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanokausi ja tapauksen mukaan 
yhteisen toimintasuunnitelman 
maantieteellinen kattavuus ja kohderyhmät.
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Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 96 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio epää rahastojen tuen 
myöntämisen yhteiselle 
toimintasuunnitelmalle, se ilmoittaa 
perustelunsa jäsenvaltiolle 2 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa.

4. Jos komissio epää rahastojen tuen 
myöntämisen yhteiselle 
toimintasuunnitelmalle, se ilmoittaa 
perustelunsa jäsenvaltiolle tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneelle jäsenvaltioiden ryhmälle 
2 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
perustettava yhteisen toimintasuunnitelman 
ohjauskomitea, joka on 
toimenpideohjelmien seurantakomiteasta 
erillinen komitea. Ohjauskomitea 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän tai 
hallintoviranomaisen on perustettava 
yhteisen toimintasuunnitelman 
ohjauskomitea, joka on 
toimenpideohjelmien seurantakomiteasta 
tai makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
seurantakomiteasta erillinen komitea.
Ohjauskomitea kokoontuu vähintään kaksi 
kertaa vuodessa.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja 
kumppanuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja 
kumppanuusperiaatetta noudattaen.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
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yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarkastella edistymistä yhteisen 
toimintasuunnitelman välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten osalta;

(a) tarkastella edistymistä yhteisen 
toimintasuunnitelman välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten osalta ja toimittaa 
tulokset seurantakomitealle;

Or. en

Tarkistus 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkastella ja hyväksyä mahdolliset 
yhteisen toimintasuunnitelman 
muuttamista koskevat ehdotukset ottaen 
huomioon kaikki toimintasuunnitelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset.

(b) tarkastella ja hyväksyä mahdolliset 
yhteisen toimintasuunnitelman 
muuttamista koskevat ehdotukset ottaen 
huomioon kaikki toimintasuunnitelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
ja toimittaa tulokset seurantakomitealle.

Or. en

Tarkistus 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 97 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden jättämät yhteisten 
toimintasuunnitelmien muuttamispyynnöt 
on perusteltava asianmukaisesti. Komissio 
arvioi, onko muuttamispyyntö perusteltu 
ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat 
tiedot. Komissio voi esittää huomautuksia, 
ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
antaa päätöksen muuttamispyynnön 
hyväksymisestä viimeistään kolme 
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
virallisesti toimittanut sen, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon. Muutos tulee voimaan 
päätöksen hyväksymispäivänä, jollei 
päätöksessä toisin säädetä.

3. Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän jättämät yhteisten 
toimintasuunnitelmien muuttamispyynnöt 
on perusteltava asianmukaisesti. Komissio 
arvioi, onko muuttamispyyntö perusteltu 
ottaen huomioon jäsenvaltion tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän
toimittamat tiedot. Komissio voi esittää 
huomautuksia, ja jäsenvaltion tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot. Komissio antaa päätöksen 
muuttamispyynnön hyväksymisestä 
viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä on virallisesti 
toimittanut sen, edellyttäen että komission 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
otettu riittävällä tavalla huomioon.  Muutos 
tulee voimaan päätöksen 
hyväksymispäivänä, jollei päätöksessä 
toisin säädetä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 98 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen toimintasuunnitelman 
varainhoidon, valvonnan ja tarkastuksen 
yksinomaisena tavoitteena on varmistaa, 
että yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
määritellyt maksuedellytykset on täytetty.

2. Yhteisen toimintasuunnitelman 
varainhoidon, valvonnan ja tarkastuksen 
yksinomaisena tavoitteena on varmistaa, 
että yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
määritellyt maksuedellytykset on täytetty.
Sen lisäksi asianomaiset jäsenvaltiot tai 
alueet voivat päättää yhteisen 
toimintasuunnitelman vaatimusten 
täyttämisen vaiheista ja maksujen 
vuosittaisesta tai monivuotisesta 
määräajasta.

Or. en

Tarkistus 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 
kohdassa määritelty muu alueellinen 
strategia tai sopimus edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa, johon 
sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 4 luku – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Aluekehitys Aluekehitys1

__________________
1Koko IV luku "Aluekehitys" siirretään 
asetuksen ensimmäiseen osaan.

Or. en

Tarkistus 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

1. Kun kaupunkikehitysstrategia, 
infrastruktuuristrategia tai asetuksen … 
[ESR] 12 artiklan 1 kohdassa määritelty 
muu alueellinen strategia tai sopimus 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
johon sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Or. de

Tarkistus 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 1. Kun asetuksen …[EAKR] 7 artiklassa 
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asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

tarkoitettu kestävä kaupunkikehitys-
strategia tai asetuksen … [ESR] 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu muu alueellinen 
strategia tai sopimus edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa, johon 
sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot voivat käyttää yhdennettyjä alueellisia 
investointeja ehdotetussa EAKR-asetuksessa tarkoitettuihin kestäviin 
kaupunkikehitysstrategioihin sekä ehdotetussa ESR-asetuksessa tarkoitettuihin muihin 
alueellisiin strategioihin.

Tarkistus 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
useampaan kuin yhteen toimintalinjaan 
liittyviä investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
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osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan 
kuin yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää 87 artiklan 1 kohdan b, 
c ja d alakohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä lähestymistapaa, johon 
sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman yhteen tai useampaan 
toimintalinjaan liittyviä investointeja, 
rahastoista tuetut toimenpiteet on 
toteutettava yhdennettynä alueellisena 
investointina.

Or. en

Tarkistus 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat 
makroaluestrategioihin tai 
merialuestrategioihin, yhdennettyjen 
alueellisten investointien on oltava näiden 
strategioiden mukaisia.

Or. en
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Perustelu

Rahastot olisi koordinoitava läheisesti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
varmistetaan riittävät rahastoista myönnettävät määrärahat näihin strategioihin.

Tarkistus 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa 
toimenpideohjelmissa eritellään 
suunnitellut integroidut alueelliset 
investoinnit ja esitetään määrärahojen 
alustava jako kustakin toimintalinjasta 
kullekin yhdennetylle alueelliselle 
investoinnille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille.

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
tai makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmissa eritellään suunnitellut 
integroidut alueelliset investoinnit ja 
esitetään määrärahojen alustava jako 
kustakin toimintalinjasta kullekin 
yhdennetylle alueelliselle investoinnille.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
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osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille.

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kussakin 
toimintalinjassa tai suunniteltuun 
yhdennettyyn alueelliseen investointiin 
liittyvässä toimintalinjassa.

Or. en

Tarkistus 1502
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille.

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit niiden kaupunkien 
ja toiminnallisten kaupunki- ja muiden 
alueiden ohjeellisen luettelon perusteella, 
joilla yhdennettyjä alueellisia 
investointeja on määrä tehdä, ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kullekin 
yhdennetylle alueelliselle investoinnille
Yhdennetyssä alueellisessa investoinnissa 
voidaan kaikkien 9 artiklan mukaisten 
temaattisten tavoitteiden ensisijaisia 
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investointikohteita yhdistellä keskenään ja 
toteuttaa riippumatta 
toimenpideohjelmien toimintalinjoista.

Or. de

Perustelu

Jotta uudessa yhdennetyn alueellisen investoinnin välineessä otetaan mahdollisimman hyvin 
huomioon yhdennetty kestävä kaupunki- ja aluekehitysstrategia ja mahdollistetaan joustava 
reagointi kehitystarpeisiin paikan päällä, kehitettävien kaupunkialueiden määritelmän olisi 
oltava tämän mukainen ja varoja olisi osoitettava yhdennettyihin alueellisiin investointeihin 
myös ottamatta huomioon toimenpideohjelmien toimintalinjoja.

Tarkistus 1503
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille.

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille. Yhdennetyn 
alueellisen investoinnin toteuttamiseksi 
voidaan käyttää myös temaattisia 
tavoitteita, joita ei edistetä yhdennetyn 
alueellisen investoinnin ulkopuolella.

Or. de

Perustelu

Kaupunkien kehityksestä vastaavat yksiköt ovat ilmoittaneet, että yhdennettyjen alueellisten 
investointien toteuttaminen yhtenäisenä menettelynä EAKR:n kolmessa ensisijaisessa 
temaattisessa tavoitteessa on vaikeaa. Jotta voidaan toteuttaa tehokkaasti integroitua 
kehittämistä, tarvitaan useampia toimintalinjoja. Koska jopa 80 prosenttia varoista on 
varattu EAKR:n ensisijaisiin temaattisiin tavoitteisiin ja loput 15 prosenttia muihin 
tarkoituksiin, on tuskin mahdollista ottaa käyttöön lisää toimintalinjoja.



PE491.057v01-00 40/165 AM\903906FI.doc

FI

Tarkistus 1504
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
eritellään suunnitellut integroidut 
alueelliset investoinnit ja esitetään 
määrärahojen alustava jako kustakin 
toimintalinjasta kullekin yhdennetylle 
alueelliselle investoinnille.

2. Asiaankuuluvissa toimenpideohjelmissa 
hahmotellaan suunniteltuja integroituja 
alueellisia investointeja koskeva 
valintamenettely ja esitetään määrärahojen 
alustava jako kustakin toimintalinjasta 
kullekin yhdennetylle alueelliselle 
investoinnille.

Or. en

Perustelu

87 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti EU:n 
koheesiopolitiikan onnistunut täytäntöönpano paikallistasolla vuoden 2013 jälkeen edellyttää, 
että ruohonjuuritasolla on riittävästi aikaa laatia kehitysstrategiat, joihin yhdennetyt 
alueelliset investoinnit perustuvat.

Tarkistus 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen 
voi nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta.

3. Asiaankuuluvissa 
toimenpideohjelmissa eritellään 
suunnitellut yhdennetyt alueelliset 
investoinnit ja esitetään määrärahojen 
alustava jako kustakin toimintalinjasta 
kullekin yhdennetylle alueelliselle 
investoinnille. Jäsenvaltio tai 
makroalueen kehitysrahaston perustanut 
jäsenvaltioiden ryhmä tai 
hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, 
paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 

3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 
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elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta.

elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet, kansalaisjärjestöt tai 30 
artiklassa tarkoitetut paikalliset 
toimintaryhmät mukaan luettuina, 
huolehtimaan yhdennetyn alueellisen 
investoinnin hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Yhdennetyn alueellisen 
investoinnin johdonmukaisuus 
alueellisten kestävän kehityksen 
strategioiden kanssa on varmistettava.

Or. en

Tarkistus 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on 
mahdollista yksilöidä ne toimintalinjan 
toimet ja tuotokset, joilla on yhteys 
yhdennettyyn alueelliseen investointiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan toimet ja 

4. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman tai makroalueen 
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tuotokset, joilla on yhteys yhdennettyyn 
alueelliseen investointiin.

kehitysrahasto-ohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan toimet ja 
tuotokset, joilla on yhteys yhdennettyyn 
alueelliseen investointiin.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan toimet ja 
tuotokset, joilla on yhteys yhdennettyyn 
alueelliseen investointiin.

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä yhdennetyn alueellisen 
investoinnin toimet ja tuotokset.

Or. en

Tarkistus 1511
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 99 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
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hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan toimet ja 
tuotokset, joilla on yhteys yhdennettyyn 
alueelliseen investointiin.

hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman 
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan toimet ja 
tuotokset, joilla on yhteys yhdennettyyn 
alueelliseen investointiin. Jos yhdennettyä 
alueellista investointia tuetaan 
useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai 
toimintalinjasta, toimet ja tulokset 
voidaan kohdentaa yhdennetyn 
alueellisen investoinnin tasolle 
osoittamatta niitä tiettyyn prioriteettiin.

Or. en

Tarkistus 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki toimenpideohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät;

(a) kaikki toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) suurhankkeiden toteuttaminen; (d) suurhankkeiden ja makroalueen 
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hankkeiden toteuttaminen;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet, joilla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä, 
vammaisten mahdollisuudet mukaan 
luettuina;

(f) toimet, joilla varmistetaan miesten ja 
naisten välinen tasa-arvo, yhtäläiset 
mahdollisuudet ja syrjimättömyys, 
vammaisten mahdollisuudet mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 1515
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet, joilla edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä, 
vammaisten mahdollisuudet mukaan 
luettuina;

(f) toimet, joilla otetaan huomioon
miesten ja naisten välinen tasa-arvo, 
yhtäläiset mahdollisuudet ja 
syrjimättömyys, vammaisten 
mahdollisuudet mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 1516
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 100 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) toimet, joilla pyritään torjumaan 
köyhyyttä ja edistämään heikossa 
asemassa olevien ihmisryhmien 
sosiaalista osallisuutta;

Or. it

Tarkistus 1517
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) kestävää kehitystä tukevat toimet; (g) kestävän kehityksen huomioon ottavat
toimet;

Or. en

Tarkistus 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) ennakkoehtojen täyttämiseen liittyvät 
toimenpideohjelman toimet;

(h) ennakkoehtojen täyttämiseen liittyvät 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman toimet;

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) rahoitusvälineet. (i) rahoitusvälineiden täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset;

(b) vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset ja 
edistymiskertomukset vuosina 2017 ja 
2019;

Or. en

Tarkistus 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) toimenpideohjelman 
arviointisuunnitelma ja siihen mahdollisesti 
tehtävät muutokset;

(c) toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman 
arviointisuunnitelma ja siihen mahdollisesti 
tehtävät muutokset;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimenpideohjelman viestintästrategia 
ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset;

(d) toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman viestintästrategia 
ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 100 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki toimenpideohjelmaa koskevat 
hallintoviranomaisen esittämät 

(e) kaikki toimenpideohjelmaa tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmaa 
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muutosehdotukset. koskevat hallintoviranomaisen esittämät 
muutosehdotukset.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen kertomus viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta, vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016 ja 
tämän jälkeen vuosittain viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta, vuoden 2022 loppuun 
asti. Vuonna 2016 toimitettavan 
kertomuksen on katettava 
varainhoitovuodet 2014 ja 2015 sekä 
menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän 
ja 31 päivän joulukuuta 2013 välinen aika.

Or. en

Tarkistus 1525
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitystä 
koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä 
lähestymistapaa, mukaan lukien vakavista 
ja pysyvistä luonnonhaitoista tai 
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kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

demografisista haitoista kärsivien 
alueiden kehitys, kestävä kaupunkikehitys 
ja toimenpideohjelman puitteissa toteutetut 
paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet;

Or. en

Tarkistus 1526
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen 
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen 
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen, pysyvistä ja vakavista 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden kehityksen sekä 
paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 1527
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitystä 
koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä 
lähestymistapaa, mukaan lukien vakavista 
ja pysyvistä luonnonhaitoista tai 
demografisista haitoista kärsivien 
alueiden kehitys, kestävä kaupunkikehitys 
ja toimenpideohjelman puitteissa toteutetut 
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puitteissa; paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet;

Or. en

Tarkistus 1528
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla 
parannetaan jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuensaajien valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää rahastoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen;

(c) tarvittaessa makroaluestrategioiden ja 
merialuestrategioiden ja muiden alueiden 
välisten ja valtioiden välisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen;

Or. en

Perustelu

Rahastot olisi koordinoitava läheisesti makroalue- ja merialuestrategioiden kanssa, jotta 
varmistetaan riittävät rahastoista myönnettävät määrärahat näihin strategioihin.
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Tarkistus 1530
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen;

(c) alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen soveltuvin osin;

Or. en

Tarkistus 1531
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa sekä 
käynnistetyt erityistoimet, joilla pyritään 
torjumaan köyhyyttä ja edistämään 
epäedullisessa asemassa olevien 
henkilöiden sosiaalista osallisuutta;

Or. it

Tarkistus 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) toteutetut toimenpiteet, joilla 
edistetään nuorten tasa-arvoisia 
mahdollisuuksia, nuorten 
kulttuurikasvatusta ja nuorten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia urheiluun, vapaa-aikaan 
ja lomaan;

Or. fr

Tarkistus 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toteutetut 8 artiklan mukaiset kestävää 
kehitystä tukevat toimenpiteet;

f) toteutetut 8 artiklan mukaiset kestävää 
kehitystä tukevat toimenpiteet, toteutetut 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastonmuutoksen torjumista sekä 
toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
luonnon, luonnon monimuotoisuuden ja
ekosysteemien kunnioittamista ja 
suojelemista;

Or. fr

Tarkistus 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mahdollisten sosiaalisen innovoinnin 
alaan kuuluvien toimenpiteiden 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

h) mahdollisten sosiaalisen innovoinnin ja 
yhteisötalouden alaan kuuluvien 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
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edistyminen;

Or. fr

Tarkistus 1535
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
alueellisiin väestöllisiin haasteisiin, 
vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai 
demografisista haitoista ja köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Tarkistus 1536
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
pysyvistä ja vakavista luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
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ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. fr

Tarkistus 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjinnän tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, kiinnittäen 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin; käytetyt rahoitusvarat 
ilmoitetaan;

Or. en

Tarkistus 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin; tarvittaessa 
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ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. xm

Perustelu

Vammaisten henkilöiden mukaan lukeminen vahvistaa kohtaa ja on samalla yhdenmukainen 
muiden asetuksen säännösten kanssa.

Tarkistus 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Tarkistus 1540
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
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tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
naisiin, syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Tarkistus 1541
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) kumppaneiden osallistuminen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1542
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 artikla – 3 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen prioriteettien ja periaatteiden 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 101 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

101a artikla
Makroalueen yhteistyötavoitteen 

täytäntöönpanokertomukset
(1) Makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän on 
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimitettava komissiolle vuotuinen 
kertomus viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta, vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.
(2) Vuosittaisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa ilmoitetaan 
seuraavat tiedot: 
(a) makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
täytäntöönpano 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;
(b) makroalueen hankkeiden ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien valmistelun ja 
täytäntöönpanon edistyminen.
(3) Vuosina 2017 ja 2019 annettavissa 
vuosittaisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa ilmoitetaan 
ja arvioidaan 44 artiklan 3 ja 4 kohtien 
vaatimat tiedot, 2 kohdassa vaaditut tiedot 
sekä
(c) makroalueen kehityksen yhdennetyn 
lähestymistavan täytäntöönpanon 
edistyminen makroalueen kehitysrahasto-
ohjelman mukaisesti;
(d) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla 
parannetaan jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuensaajien valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää rahastoja;
(e) alueiden välisten ja valtioiden välisten 
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toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen;
(f) arviointisuunnitelman 
täytäntöönpanon edistyminen ja 
jatkotoimenpiteet arviointien tulosten 
perusteella;
(g) erityistoimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, 
ehkäistään syrjintää ja edistetään 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
ja toteutetut järjestelyt, joilla varmistetaan 
tasa-arvonäkökohtien sisällyttäminen 
makroalueen rahasto-ohjelmaan ja 
toimintaan;
(h) toteutetut toimenpiteet, joilla 
edistetään kestävää kehitystä 8 artiklan 
mukaisesti;
(i) rahastojen viestintästrategian 
mukaisten tiedotus- ja julkisuustoimien 
tulokset;
(j) tarvittaessa sosiaalisen innovoinnin 
alan toimenpiteiden täytäntöönpanon 
edistyminen;
(k) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, kiinnittäen 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin; tarvittaessa ilmoitetaan 
käytetyt rahoitusvarat;
(l) kumppaneiden osallistuminen 
kansallisen ohjelman täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.
(4) Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset laaditaan 
komission täytäntöönpanosäädöksissä 
antamien mallien mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
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Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan ja todelliseen makroalueiden yhteistyöhön, joka pohjautuu vuoropuheluun ja 
yksimielisyyteen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston, tai valtioiden välillä, jotka ovat sopineet perustavansa makroalueen 
kehitysrahaston.

Tarkistus 1544
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla

Komission teksti Tarkistus

102 artikla Poistetaan.
Taloudellisten tietojen toimittaminen
1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
31 päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:
(a) toimien yhteenlasketut ja julkiset 
tukikelpoiset kustannukset sekä 
tuettaviksi valittujen toimien lukumäärä;
(b) niiden sopimusten tai muiden 
oikeudellisten sitoumusten tukikelpoisten 
julkisten kustannusten kokonaismäärä, 
joita tuensaajat ovat tehneet tuettaviksi 
valittujen toimien täytäntöönpanon 
yhteydessä;
(c) tuensaajien hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot.
2. Tammikuun 31 päivän tiedonsiirron on 
lisäksi sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. 
On katsottava, että tämä tiedonsiirto 
täyttää 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
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koskevan vaatimuksen.
3. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 
odottavat esittävänsä 
maksatushakemuksia kuluvan ja sitä 
seuraavan varainhoitovuoden osalta.
4. Tämän artiklan mukaisesti 
toimitettujen tietojen koontipäivä on 
tiedonsiirtokuukautta edeltävän 
kuukauden viimeinen päivä.

Or. de

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuutta tiukennetaan tietojen toimittamisen laajuuden ja tiheyden suhteen 
selvästi nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. Tämä sitoo liikaa kapasiteettia ja haittaa 
sisällöllistä toteutusta.

Tarkistus 1545
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
31 päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

Poistetaan.

(a) toimien yhteenlasketut ja julkiset 
tukikelpoiset kustannukset sekä 
tuettaviksi valittujen toimien lukumäärä;
(b) niiden sopimusten tai muiden 
oikeudellisten sitoumusten tukikelpoisten 
julkisten kustannusten kokonaismäärä, 
joita tuensaajat ovat tehneet tuettaviksi 
valittujen toimien täytäntöönpanon 
yhteydessä;
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(c) tuensaajien hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot.

Or. en

Tarkistus 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 102 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta ja 31 päivänä 
heinäkuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

Or. en

Tarkistus 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava komissiolle
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmittain
ja toimintalinjoittain:

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1548
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta ja 31 päivänä lokakuuta 
toimitettava komissiolle sähköisesti 
seurantaa varten seuraavat tiedot 
toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

Or. de

Perustelu

Hallinnon yksinkertaistamista koskevan tavoitteen ja hankkeiden sisällöllisen toteutuksen 
painottamisen mukaisesti taloudellisten tietojen toimittamisessa olisi noudatettava 
vahvemmin suhteellisuusperiaatetta.

Tarkistus 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta ja 31 päivänä 
heinäkuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:
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Or. fr

Tarkistus 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) niiden sopimusten tai muiden 
oikeudellisten sitoumusten tukikelpoisten 
julkisten kustannusten kokonaismäärä, 
joita tuensaajat ovat tehneet tuettaviksi 
valittujen toimien täytäntöönpanon 
yhteydessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1551
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tammikuun 31 päivän tiedonsiirron on 
lisäksi sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. 
On katsottava, että tämä tiedonsiirto 
täyttää 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
koskevan vaatimuksen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1552
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tammikuun 31 päivän tiedonsiirron on 
lisäksi sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. On 
katsottava, että tämä tiedonsiirto täyttää 44 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
koskevan vaatimuksen.

2. Huhtikuun 30 päivän tiedonsiirron on 
lisäksi sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. On 
katsottava, että tämä tiedonsiirto täyttää 44 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
koskevan vaatimuksen.

Or. de

Perustelu

Hallinnon yksinkertaistamista koskevan tavoitteen ja hankkeiden sisällöllisen toteutuksen 
painottamisen mukaisesti taloudellisten tietojen toimittamisessa olisi noudatettava 
vahvemmin suhteellisuusperiaatetta.

Tarkistus 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 
odottavat esittävänsä 
maksatushakemuksia kuluvan ja sitä 
seuraavan varainhoitovuoden osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1554
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 
odottavat esittävänsä maksatushakemuksia 
kuluvan ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta.

3. Huhtikuun 30 päivän tiedonsiirtoihin 
on liitettävä arvio siitä, minkä summan 
arvosta jäsenvaltiot odottavat esittävänsä 
maksatushakemuksia kuluvan ja sitä 
seuraavan varainhoitovuoden osalta.

Or. de

Perustelu

Hallinnon yksinkertaistamista koskevan tavoitteen ja hankkeiden sisällöllisen toteutuksen 
painottamisen mukaisesti taloudellisten tietojen toimittamisessa olisi noudatettava 
vahvemmin suhteellisuusperiaatetta.

Tarkistus 1555
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan mukaisesti 
toimitettujen tietojen koontipäivä on 
tiedonsiirtokuukautta edeltävän 
kuukauden viimeinen päivä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 102 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 

4. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 
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odottavat esittävänsä maksatushakemuksia 
kuluvan ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta.

tai makroalueen kehitysrahaston 
perustanut jäsenvaltioiden ryhmä
odottavat esittävänsä maksatushakemuksia 
kuluvan ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 103 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Perussopimuksen 175 artiklassa 
tarkoitetussa komission kertomuksessa on 
oltava

1. Perustamissopimuksen 175 artiklassa 
tarkoitetussa komission kertomuksessa on 
oltava erityisesti

Or. en

Tarkistus 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 103 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksen on tarvittaessa sisällettävä 
myös ehdotukset toimista ja 
toimintalinjoista, jotka olisi hyväksyttävä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ja 
unionin prioriteettien saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle 
toimenpideohjelmalle. 
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
seurantakomitealle sen ensimmäisessä 
kokouksessa. Jos yksi seurantakomitea 
käsittelee useampaa toimenpideohjelmaa, 
arviointisuunnitelma voi sisältää kaikki 
kyseiset toimenpideohjelmat.

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle 
toimenpideohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmalle. 
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
seurantakomitealle sen ensimmäisessä 
kokouksessa. Jos yksi seurantakomitea 
käsittelee useampaa toimenpideohjelmaa, 
arviointisuunnitelma voi sisältää kaikki 
kyseiset toimenpideohjelmat.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1560
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 104 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle 
toimenpideohjelmalle. 
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
seurantakomitealle sen ensimmäisessä 
kokouksessa. Jos yksi seurantakomitea 
käsittelee useampaa toimenpideohjelmaa, 
arviointisuunnitelma voi sisältää kaikki 
kyseiset toimenpideohjelmat.

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle 
toimenpideohjelmalle. 
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
ensimmäisessä 
täytäntöönpanokertomuksessa. Jos yksi 
seurantakomitea käsittelee useampaa 
toimenpideohjelmaa, arviointisuunnitelma 
voi sisältää kaikki kyseiset 
toimenpideohjelmat.
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Or. en

Tarkistus 1561
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 104 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisten on viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020 toimitettava 
komissiolle kutakin ohjelmaa koskeva 
kertomus, joka sisältää yhteenvedon 
ohjelmakauden aikana tehtyjen 
arviointien tuloksista sekä arvioinnin 
ohjelman tärkeimmistä tuotoksista ja 
tuloksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 104 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisten on viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020 toimitettava 
komissiolle kutakin ohjelmaa koskeva 
kertomus, joka sisältää yhteenvedon 
ohjelmakauden aikana tehtyjen arviointien 
tuloksista sekä arvioinnin ohjelman 
tärkeimmistä tuotoksista ja tuloksista.

2. Hallintoviranomaisten on viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020 toimitettava 
komissiolle kutakin ohjelmaa tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmaa 
koskeva kertomus, joka sisältää 
yhteenvedon ohjelmakauden aikana 
tehtyjen arviointien tuloksista sekä 
arvioinnin ohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman tärkeimmistä 
tuotoksista ja tuloksista.

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 104 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tekee jälkiarviointeja tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten kanssa.

3. Komissio tekee jälkiarviointeja tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän ja 
hallintoviranomaisten kanssa.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 105 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
vastuulla on 

1. Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän ja 
hallintoviranomaisten vastuulla on

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
ja linkit niihin;

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
tai kyseisten makroalueiden makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmista ja linkit niihin;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
ja linkit niihin;

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
ja linkit niihin, mukaan lukien ohjelma-
asiakirjat, kansalaisilta ja kumppaneilta 
saadut huomiot sekä se, miten ne on 
otettu huomioon (sekä perustelut, jos ne 
on hylätty);

Or. en
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Tarkistus 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimenpideohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

(b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimenpideohjelmien tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehdä koheesiopolitiikan ja rahastojen 
roolia ja saavutuksia tunnetuksi unionin 
kansalaisten keskuudessa järjestämällä 
tiedotus- ja viestintätoimia, joiden aiheina 
ovat kumppanuussopimusten, 
toimenpideohjelmien ja toimien tulokset ja 
vaikutukset.

(c) tehdä koheesiopolitiikan ja rahastojen 
roolia ja saavutuksia tunnetuksi unionin 
kansalaisten keskuudessa järjestämällä 
tiedotus- ja viestintätoimia, joiden aiheina 
ovat kumppanuussopimusten, 
toimenpideohjelmien tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien ja toimien 
tulokset ja vaikutukset.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tiedottaa yleisölle ohjelmatyön 
määräajoista ja kaikkien siihen liittyvien 
julkisten kuulemismenettelyjen 
odotetuista määräajoista 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
valmistelun kaikissa vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tiedottaa yleisölle ohjelmatyön 
määräajoista ja kaikkien siihen liittyvien 
julkisten kuulemismenettelyjen 
odotetuista määräajoista ja muodoista 
kumppanuussopimuksen laatimisen 
aloittamisesta alkaen ja päivittää nämä 
määräajat vähintään joka kolmas 
kuukausi;

Or. en

Tarkistus 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. EU:n toimielimet ja neuvoa-antavat 
elimet järjestävät valistuskampanjoita, 
joissa selitetään, miten koheesiopolitiikka 
toimii.

Or. en

Tarkistus 1572
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. tiedottaa yleisölle ohjelmatyön 
määräajoista ja siihen liittyvien julkisten 
kuulemismenettelyjen odotetuista 
määräajoista ja muodoista 
kumppanuussopimusten perustan 
muodostavien kansallisten 
uudistusstrategioiden laatimisen 
aloittamisesta alkaen ja päivittää nämä 
määräajat vähintään joka toinen 
kuukausi.

Or. en

Tarkistus 1573
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 105 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Myös Euroopan unionin toimielimet 
ja neuvoa-antavat elimet voivat laatia 
toimia tietoisuuden lisäämiseksi ja kertoa, 
miten koheesiopolitiikka toimii ja mikä on 
sen luoma lisäarvo EU:lle
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Or. it

Tarkistus 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastojen tuen avoimuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden on 
pidettävä yllä luetteloa, joka sisältää toimet 
toimenpideohjelmittain ja rahastoittain 
jaoteltuina csv- tai xml-muodossa; 
luetteloon on oltava pääsy keskitetystä 
verkkosivustosta tai keskitetystä 
verkkoportaalista, ja siinä on esitettävä 
luettelo ja yhteenveto kaikista kyseisen 
jäsenvaltion toimenpideohjelmista.

Rahastojen tuen avoimuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän on 
pidettävä yllä luetteloa, joka sisältää toimet 
toimenpideohjelmittain tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmittain ja 
rahastoittain jaoteltuina csv- tai xml-
muodossa; luetteloon on oltava pääsy 
keskitetystä verkkosivustosta tai 
keskitetystä verkkoportaalista, ja siinä on 
esitettävä luettelo ja yhteenveto kaikista 
kyseisen jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien makroalueiden 
toimenpideohjelmista.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1575
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltioiden on samalla 
verkkosivustolla julkaistava julkista 
kuulemista varten ohjelmointiasiakirjat 
sekä kansalaisilta ja kumppaneilta saadut 
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huomiot ja kommentit samoin kuin niihin 
annettu palaute sekä perustelut, jos ne on 
hylätty. 

Or. en

Tarkistus 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kolmas kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kuudes kuukausi.

Or. en

Tarkistus 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoviranomaisen on laadittava 
viestintästrategia kullekin 
toimenpideohjelmalle. On mahdollista 
laatia yksi yhteinen viestintästrategia 
useille toimenpideohjelmille.

Hallintoviranomaisen on laadittava 
viestintästrategia kullekin 
toimenpideohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmalle. On mahdollista 
laatia yksi yhteinen viestintästrategia 
useille toimenpideohjelmille.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1578
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viestintästrategian on sisällettävä liitteessä 
V säädetyt osatekijät ja vuotuiset 
päivitykset sekä yksityiskohtaiset tiedot 
suunnitelluista tiedotus- ja 
julkisuustoimista.

Viestintästrategian on sisällettävä liitteessä 
V säädetyt osatekijät sekä yksityiskohtaiset 
tiedot suunnitelluista tiedotus- ja 
julkisuustoimista.

Or. en

Tarkistus 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viestintästrategia on käsiteltävä ja 
hyväksyttävä seurantakomitean 
ensimmäisessä kokouksessa 
toimenpideohjelman hyväksymisen 
jälkeen.

Viestintästrategia on käsiteltävä ja 
hyväksyttävä seurantakomitean 
ensimmäisessä kokouksessa 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hyväksymisen 
jälkeen.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1580
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Mahdolliset viestintästrategian tarkistukset 
käsittelee ja hyväksyy seurantakomitea.

Mahdolliset viestintästrategian tarkistukset 
käsittelee seurantakomitea.

Or. en

Tarkistus 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisen on tiedotettava 
kunkin toimenpideohjelman 
seurantakomitealle vähintään kerran 
vuodessa viestintästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä 
tekemästään tulosarvioinnista.

3. Hallintoviranomaisen on tiedotettava 
kunkin toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
seurantakomitealle vähintään kerran 
vuodessa viestintästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä 
tekemästään tulosarvioinnista.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1582
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 106 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisen on tiedotettava 
kunkin toimenpideohjelman 
seurantakomitealle vähintään kerran 
vuodessa viestintästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä 

3. Hallintoviranomaisen on tiedotettava 
kunkin toimenpideohjelman 
seurantakomitealle vähintään kerran 
vuodessa viestintästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä.
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tekemästään tulosarvioinnista.

Or. en

Tarkistus 1583
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 107 artikla 

Komission teksti Tarkistus

107 artikla Poistetaan.
Tiedotus- ja viestintäkoordinaattorit ja 
heidän verkostonsa
1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhden tai useamman rahaston 
tiedotus- ja viestintätoimia, ja ilmoitettava 
siitä komissiolle.
2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori 
koordinoi rahastojen kansallista 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, liitteessä 
V tarkoitettu verkkosivuston tai 
verkkoportaalin perustaminen ja ylläpito 
sekä velvollisuus tuottaa yleiskatsaus 
kansallisella tasolla toteutetuista 
viestintätoimenpiteistä.
3. Kunkin hallintoviranomaisen on 
nimettävä yksi tiedottamisesta ja 
viestinnästä vastaava henkilö 
toimenpideohjelmien tasolle ja 
ilmoitettava kyseiset nimetyt henkilöt 
komissiolle.
4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä 
jäsenistä koostuvia unionin verkostoja, 
joiden tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
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sekä hyviä käytänteitä.

Or. en

Tarkistus 1584
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 107 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhden tai useamman rahaston 
tiedotus- ja viestintätoimia, ja ilmoitettava 
siitä komissiolle.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhdessä asianomaisen tason 
kumppanien kanssa yhden tai useamman 
rahaston tiedotus- ja viestintätoimia, ja 
ilmoitettava siitä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhden tai useamman rahaston 
tiedotus- ja viestintätoimia, ja ilmoitettava 
siitä komissiolle.

1. Jokaisen jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhden tai useamman rahaston 
tiedotus- ja viestintätoimia, ja ilmoitettava 
siitä komissiolle.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori 
koordinoi rahastojen kansallista 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, liitteessä V 
tarkoitettu verkkosivuston tai 
verkkoportaalin perustaminen ja ylläpito 
sekä velvollisuus tuottaa yleiskatsaus 
kansallisella tasolla toteutetuista 
viestintätoimenpiteistä.

2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori 
koordinoi rahastojen kansallista 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, liitteessä V 
tarkoitettu verkkosivuston tai 
verkkoportaalin perustaminen ja ylläpito 
sekä velvollisuus tuottaa yleiskatsaus 
kansallisella tasolla toteutetuista 
viestintätoimenpiteistä. Tiedotus- ja 
viestintäkoordinaattori koordinoi 
rahastojen makroalueen 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa, 
liitteessä V tarkoitetun verkkosivuston tai 
verkkoportaalin perustamisessa ja 
ylläpidossa sekä velvollisuudessa tuottaa
yleiskatsaus makroalueen tasolla 
toteutetuista viestintätoimenpiteistä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 107 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin hallintoviranomaisen on 
nimettävä yksi tiedottamisesta ja 
viestinnästä vastaava henkilö 
toimenpideohjelmien tasolle ja ilmoitettava 
kyseiset nimetyt henkilöt komissiolle.

3. Kunkin hallintoviranomaisen on 
nimettävä yksi tiedottamisesta ja 
viestinnästä vastaava henkilö 
toimenpideohjelmien tasolle tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
tasolle ja ilmoitettava kyseiset nimetyt 
henkilöt komissiolle.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä jäsenistä 
koostuvia unionin verkostoja, joiden 
tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä.

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä jäsenistä 
koostuvia unionin verkostoja, joiden 
tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä.

Jokainen valvontaviranomainen käyttää 
EU:n tietoverkoston Europe Direct-
keskuksia tiedotus- ja viestintätoiminnan 
toteuttamisessa paikallisesti ja 
alueellisesti.

Or. it

Perustelu

Muistutetaan, että Europe Direct-keskukset ovat hallintoviranomaisille tärkeitä välineitä, 
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joilla ne harjoittavat rakennerahastoja koskevaa tiedotus- ja viestintätoimintaa.

Tarkistus 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä jäsenistä 
koostuvia unionin verkostoja, joiden 
tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä.

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden, 
makroalueen kehitysrahastoja 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmien ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä jäsenistä 
koostuvia unionin verkostoja, joiden 
tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 109 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana yhden 
rahaston toimintalinjana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana.

2. Tekninen tuki toteutetaan toimintalinjan 
osana tai toimenpideohjelmaan kuuluvana  
toimintalinjana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana.

Or. en
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Tarkistus 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 109 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

109a artikla
Makroalueen kehitysrahaston 

perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän 
tekninen tuki

(1) Kukin rahasto voi rahoittaa teknisen 
tuen toimintoja, jotka ovat 
rahoituskelpoisia kaikissa muissa 
rahastoissa. Rahastoista tekniselle tuelle 
myönnetty määrä voi olla korkeintaan 4 
prosenttia rahastojen makroalueen 
kehitysrahastoille kunkin makroalueen 
yhteistyötavoitteen alueluokan mukaan 
myöntämästä kokonaismäärästä. 
Kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevan 
avustusjärjestelmän osalta rahastoista 
tekniselle tuelle myönnettyä määrää 
voidaan lisätä 6 prosentilla rahastojen 
makroalueen kehitysrahastoille kunkin 
makroalueen yhteistyötavoitteen 
alueluokan mukaan myöntämstä 
kokonaismäärästä.
(2) Tekninen tuki toteutetaan 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmaan 
kuuluvana yhden rahaston 
toimintalinjana.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan. Eurooppa-neuvoston 30 tammikuuta 2012 antaman julkilausuman mukaisesti unioni ja 
jäsenvaltiot nykyaikaistavat talouttaan ja lisäävät kilpailukykyään varmistaakseen kestävän 
kasvun. Unioni ja jäsenvaltiot soveltavat yhdenmukaista ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, jossa yhdistetään älykäs investointi, jossa ylläpidetään julkisen talouden 
vakautta, sekä rakenteelliset toimenpiteet tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden tukemiseksi.
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Tarkistus 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle 
myönnetyn rahastojen tuen 
osarahoitusosuus ja enimmäismäärä.

1. Toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle 
myönnetyn rahastojen tuen 
osarahoitusosuus ja enimmäismäärä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle 
myönnetyn rahastojen tuen 
osarahoitusosuus ja enimmäismäärä.

1. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan kullekin toimintalinjalle 
kustakin rahastosta myönnetyn tuen 
osarahoitusosuus ja enimmäismäärä.

Or. en

Tarkistus 1594
Michael Theurer
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Jos tarvitaan valtiollista osarahoitusta, 
se voidaan korvata myös yksityisillä 
rahoittajilla.

Or. de

Tarkistus 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 110 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan alueelliseen yhteistyöhön 
liittyvissä ohjelmissa 1 ja 2 kohdassa 
vahvistetut komission päätökset 
toteutetaan toimenpideohjelman, ei 
toimintalinjan, tasolla;

Or. fr

Tarkistus 1596
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisissa 
toimenpideohjelmissa yhteisrahoitusosuus 
saa olla kunkin toimintalinjan tasolla 
enintään

Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisissa 
toimenpideohjelmissa yhteisrahoitusosuus 
saa olla lähtökohtaisesti, paitsi 
perustelluissa yksittäistapauksissa, joista 
on sovittu komission kanssa, kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään

Or. de
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Perustelu

Monissa tapauksissa tuki epäonnistuu, koska yksittäiset kunnat eivät pysty maksamaan 
rahoitusosuuttaan. Tästä syystä on tarpeen joustavoittaa järjestelmää yksittäistapauksissa, 
joista on sovittu komission kanssa.

Tarkistus 1597
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisissa 
toimenpideohjelmissa yhteisrahoitusosuus 
saa olla kunkin toimintalinjan tasolla 
enintään

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen mukaisissa 
toimenpideohjelmissa osarahoitusosuus saa 
lähtökohtaisesti olla kunkin toimintalinjan 
tasolla enintään

Or. de

Tarkistus 1598
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 85 prosenttia koheesiorahaston osalta; (a) 75 prosenttia koheesiorahaston osalta;

Or. en

Perustelu

Osarahoituksen enimmäisosuus olisi rajoitettava 75 prosenttiin koheesiorahaston osalta. 
Aidosti oma rahoitus on paras tae sille, että alueet ja jäsenvaltio sitoutuvat koheesiopolitiikan 
laatuun ja suorituskykyyn sekä moitteettomaan varainhoitoon.

Tarkistus 1599
Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 85 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden 
keskimääräinen asukaskohtainen BKT 
vuosina 2007–2009 oli alle 85 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n vastaavan ajanjakson 
keskiarvosta, sekä syrjäisimmille alueille;

(b) 75 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden 
keskimääräinen asukaskohtainen BKT 
vuosina 2007–2009 oli alle 85 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n vastaavan ajanjakson 
keskiarvosta, sekä syrjäisimmille alueille;

Or. en

Perustelu

Osarahoituksen enimmäisosuus olisi rajoitettava 75 prosenttiin. Aidosti oma rahoitus on 
paras tae sille, että alueet ja jäsenvaltio sitoutuvat koheesiopolitiikan laatuun ja 
suorituskykyyn sekä moitteettomaan varainhoitoon.

Tarkistus 1600
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 80 prosenttia sellaisille muille kuin b 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, jotka 
voivat saada siirtymäkauden tukea 
koheesiorahastosta 1 päivästä tammikuuta 
2014;

(c) 75 prosenttia sellaisille muille kuin b 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, jotka 
voivat saada siirtymäkauden tukea 
koheesiorahastosta 1 päivästä tammikuuta 
2014;

Or. en

Perustelu

Osarahoituksen enimmäisosuus olisi rajoitettava 75 prosenttiin. Aidosti oma rahoitus on 
paras tae sille, että alueet ja jäsenvaltio sitoutuvat koheesiopolitiikan laatuun ja 
suorituskykyyn sekä moitteettomaan varainhoitoon.

Tarkistus 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
sekä alueille, jotka ovat saaneet tukea 
lähentymistavoitteesta niin kutsuttuina 
phasing out -alueina vuosina 2007–2013;

Or. de
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Tarkistus 1603
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joita on tuettu vuosina 
2007–2013 lähentymistavoitteesta, mukaan 
lukien alueet, joita tänä aikana tuettiin 
niin kutsuttuina phasing out -alueina 
asetuksen N:o 1083/2006 8 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

Or. de

Perustelu

Jotta vältetään tukien epäyhtenäisyys ja erilaiset osarahoitusosuudet toimenpideohjelman 
sisällä, osarahoitusosuuksia on yhtenäistettävä. Phasing out -alueita on näin ollen käsiteltävä 
samoin kuin muita aluieta, joita on tuettu lähentymistavoitteesta. Turvaverkon mukautukset 
perustuvat myös johdanto-osan 54 kappaletta ja 84 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Jos teksti 
säilytettäisiin ennallaan, samaan osavaltioon tai toimenpideohjelmaan kuuluvilla alueilla 
olisi erilaiset osarahoitusosuudet.

Tarkistus 1604
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
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asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
ja alueille, jotka olivat kelpoisia saamaan 
siirtymäkauden tukea neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1605
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joita on tuettu vuosina 
2007–2013 lähentymistavoitteesta ja 
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Or. de

Perustelu

Perusteettoman ankaruuden ja tilastollisten vääristymien välttämiseksi olisi löydettävä 
siirtymäjärjestely.

Tarkistus 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 60 prosenttia muille kuin d 
alakohdassa tarkoitetuille 

Poistetaan.
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siirtymäalueille;

Or. de

Tarkistus 1607
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perustelluissa yksittäistapauksissa alueet 
voivat Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten 
toimenpideohjelmien toimintalinjoissa 
korottaa EU:n yhteisrahoitusosuutta 
sovittuaan tästä komission kanssa.

Or. de

Tarkistus 1608
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
III osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla enintään 85 
prosenttia. EAKR:n rahoitusosuus saa 
olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisista 
menoista sellaisissa Euroopan alueellisen 
yhteistyön tavoitteeseen liittyvissä 
toimenpideohjelmissa, joissa vähintään 
yksi osallistujista on jäsenvaltiosta, jonka 
keskimääräinen henkeä kohti laskettu 
BKT vuosina 2001–2003 oli alle 85 
prosenttia EU:n 25 jäsenvaltion vastaavaa 
ajanjaksoa koskevasta keskiarvosta. 
Kaikissa muissa toimenpideohjelmissa 
EAKR:n osarahoitusosuus saa olla 
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enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
menoista. Toimintalinjoja koskevat 
rahastojen rahoitusosuudet on säädetty 
sen varmistamiseksi, että rahastojen 
rahoitusosuuden enimmäismääriä ja 
toimenpideohjelman tasolla vahvistettuja 
rahastokohtaisen osuuden 
enimmäistasoja noudatetaan.

Or. pt

Tarkistus 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 85 
prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla enintään 75 
prosenttia. Ohjelmissa, joihin osallistuu 
vähemmän kehittyneitä alueita, 
osarahoitusosuutta voidaan korottaa 
kymmenen prosenttiyksikköä (enintään 85 
prosenttiin).
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Or. en

Tarkistus 1611
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 85 
prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 85 
prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1613
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 85 
prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia, poikkeuksena 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa määritellyt 
vähemmän kehittyneet alueet ja 
perussopimuksen 349 artiklassa 
määritellyt kaikkein syrjäisimmät alueet, 
joiden kohdalla osuus saa olla 85 
prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
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osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia. Syrjäisimpien alueiden osalta 
osarahoitusosuus saa olla enintään 85 
prosenttia.

Or. es

Tarkistus 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla enintään 75 
prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 1617
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
III osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 75 
prosenttia. Ohjelmissa, joihin 
syrjäisimmät alueet osallistuvat, 
osarahoitusosuus saa olla enintään 85 
prosenttia.

Or. pt
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Perustelu

Syrjäisimpien alueiden olisi saatava 10 prosenttia enemmän rahoitusta kuin muut EU:n 
alueet perussopimuksen 349 artiklassa selvästi todettujen syrjäisimpien alueiden 
taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden vuoksi.

Tarkistus 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
kolmas oas – 110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 50 prosenttia.

Poistetaan.

Samaa osarahoitusosuutta sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [EAY-
asetus] 4 artiklan 2 kohdan mukaiseen 
lisämäärärahaan.

Or. fr

Tarkistus 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 50 prosenttia.

Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus on 50 
prosenttia.

Or. es

Tarkistus 1620
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 110 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 50 prosenttia.

Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 85 prosenttia.

Or. pt

Perustelu

Lisämäärärahaa koskevan osarahoitusosuuden yhdenmukaistaminen vähemmän kehittyneiden 
alueiden, siirtymäalueiden ja kehittyneempien alueiden nauttiman osarahoitusosuuden kanssa 
on oikeudenmukaista. Sen lisäksi 110 artiklan 3 kohdan b alakohdassa todetaan jo, että 
syrjäisimpien alueiden osarahoitusosuuden on oltava 85 prosenttia ja että tavalliset ja 
lisämäärärahaan liittyvät määrärahat on yhdenmukaistettava.

Tarkistus 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos toimintalinja 
toteutetaan kokonaisuudessaan 
rahoitusvälineiden avulla tai 
paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina.

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos toimintalinja 
toteutetaan kokonaisuudessaan 
rahoitusvälineiden tai aluekehitystä 
tukevien alueellisten välineiden 
(yhdennetyt alueelliset investoinnit, 
yhteiset toimintasuunnitelmat tai 
paikallisyhteisöjen omat kehityshankkeet) 
avulla.

Or. en



AM\903906FI.doc 99/165 PE491.057v01-00

FI

Tarkistus 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Ehdotus asetukseksi
III osa – 110 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos toimintalinja 
toteutetaan kokonaisuudessaan 
rahoitusvälineiden avulla tai 
paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina.

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos 50 prosenttia
ensisijaista investointikohdetta koskevista 
varoista toteutetaan rahoitusvälineiden 
avulla tai paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina.

Or. es

Perustelu

Ehto, jonka mukaan koko toimintalinja on toteutettava rahoitusvälineiden avulla, jotta 
yhteisrahoitusosuutta voidaan nostaa kymmenellä prosenttiyksiköllä, voi olla hyvin rajoittava, 
minkä vuoksi sitä olisi lievennettävä asettamalla matalampi prosenttiosuus ensisijaisten 
investointikohteiden osalta.

Tarkistus 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos toimintalinja 
toteutetaan kokonaisuudessaan 
rahoitusvälineiden avulla tai
paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina.

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos toimintalinja 
toteutetaan kokonaisuudessaan 
paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina.

Or. en
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Tarkistus 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimenpideohjelmassa voidaan perustaa 
erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 100 
prosenttia ja jonka tarkoituksena on tukea 
EU:n tasolla perustettujen ja komission 
suoraan tai välillisesti hallinnoimien 
rahoitusvälineiden avulla toteutettuja 
toimia. Kun tällaiseen tarkoitukseen 
vahvistetaan erillinen prioriteetti, kyseiseen 
toimintalinjaan kuuluvaa tukea ei saa 
toteuttaa muulla tavoin.

7. Toimenpideohjelmassa voidaan perustaa 
erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 100 
prosenttia ja jonka tarkoituksena on tukea 
EU:n tasolla perustettujen ja komission 
suoraan tai välillisesti hallinnoimien 
rahoitusvälineiden tai 33 artiklan 4 
kohdan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten avulla toteutettuja 
toimia. Kun tällaiseen tarkoitukseen 
vahvistetaan erillinen prioriteetti, kyseiseen 
toimintalinjaan kuuluvaa tukea ei saa 
toteuttaa muulla tavoin.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden perustamien rahoitusvälineiden tasavertainen kohtelu ja syrjimättömyys.

Tarkistus 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Toimenpideohjelmassa voidaan 
perustaa erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 100 
prosenttia ja jonka tarkoituksena on tukea 
EU:n tasolla perustettujen ja komission 
suoraan tai välillisesti hallinnoimien 
rahoitusvälineiden avulla toteutettuja 

7. Vain 22 a artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa voidaan 
toimenpideohjelmassa perustaa erillinen 
toimintalinja, jonka osarahoitusosuus on 
enimmillään 100 prosenttia ja jonka 
tarkoituksena on tukea EU:n tasolla 
perustettujen ja komission suoraan tai 
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toimia. Kun tällaiseen tarkoitukseen 
vahvistetaan erillinen prioriteetti, kyseiseen 
toimintalinjaan kuuluvaa tukea ei saa 
toteuttaa muulla tavoin.

välillisesti hallinnoimien 
rahoitusvälineiden avulla toteutettuja 
toimia. Kun tällaiseen tarkoitukseen 
vahvistetaan erillinen prioriteetti, kyseiseen 
toimintalinjaan kuuluvaa tukea ei saa 
toteuttaa muulla tavoin.

Or. en

Tarkistus 1626
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Toimenpideohjelmassa voidaan perustaa 
erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 100 
prosenttia ja jonka tarkoituksena on tukea 
EU:n tasolla perustettujen ja komission 
suoraan tai välillisesti hallinnoimien 
rahoitusvälineiden avulla toteutettuja 
toimia. Kun tällaiseen tarkoitukseen 
vahvistetaan erillinen prioriteetti, kyseiseen 
toimintalinjaan kuuluvaa tukea ei saa 
toteuttaa muulla tavoin.

7. Toimenpideohjelmassa voidaan perustaa 
erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 75 
prosenttia ja jonka tarkoituksena on tukea 
EU:n tasolla perustettujen ja komission 
suoraan tai välillisesti hallinnoimien 
rahoitusvälineiden avulla toteutettuja 
toimia. Kun tällaiseen tarkoitukseen 
vahvistetaan erillinen prioriteetti, kyseiseen 
toimintalinjaan kuuluvaa tukea ei saa 
toteuttaa muulla tavoin.

Or. en

Perustelu

Osarahoituksen enimmäisosuus olisi rajoitettava 75 prosenttiin. Aidosti oma rahoitus on 
paras tae sille, että alueet ja jäsenvaltio sitoutuvat koheesiopolitiikan laatuun ja 
suorituskykyyn sekä moitteettomaan varainhoitoon.

Tarkistus 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 110 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Makroalueen yhteistyötavoitteen 
mukaisissa makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmissa osarahoitusosuus saa olla 
kunkin toimintalinjan tasolla 100 
prosenttia.

Or. sk

Perustelu

Unionin erilaisten strategisten tavoitteiden (Euroopan yhdentyminen, kilpailukyky, julkisen 
talouden tasapainottaminen kasvua ja työllisyyttä ylläpitäen) vuoksi on tarpeen pystyä 
rahoittamaan sataprosenttisesti makroalueen hankkeita, jotka toteutetaan suurhankkeina 
makroalueen kehitysrahastojen ensisijaisten ohjelmien mukaisesti ja jotka toteutetaan 
vähintään neljän hyväksytyssä makroalueiden strategiassa mukana olevan jäsenvaltion 
alueella yhdessä kilpailukykyä ja työllisyyttä edistävän avustusjärjestelmän kanssa.

Tarkistus 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset ratkaistavat
eroavuudet;

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset eroavuudet 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian
lippulaivahankkeiden tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar
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Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 111 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) perussopimuksen 349 artiklassa 
määriteltyjen kaikkein syrjäisimpien 
alueiden kuuluminen tuen piiriin;

Or. fr

Tarkistus 1630
Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1  kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) hankkeen taloudellinen ja 
rahoituksellinen riippumattomuus 
suosien tuloa tuottavia toimia 
myöntämällä niille suurempia 
yhteisrahoitusosuuksia kuin tuloa 
tuottamattomille toimille;

Or. de

Perustelu

Eräiden liikennemuotojen on tuotettava aina tuloja, kun taas toisilla liikennemuodoilla ei 
tällaista velvoitetta ole. Tämän säännön soveltaminen johtaisi siihen, että EU:n 
osarahoitusosuuden pysyessä samana sellaiset hankkeet, jotka jo rahoitetaan täysin tai lähes 
täysin julkisin varoin, saisivat yhteensä enemmän EU:n varoja, kun taas hankkeet, jotka 
tuottavat tuloja, saisivat verraten vähemmän EU:n varoja.

Tarkistus 1631
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 111 artikla – 1 kohta – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a) köyhyyden vähentäminen ja 
sosiaalisen osallisuuden edistäminen 
heikossa asemassa olevien ihmisryhmien 
keskuudessa, erityisesti integroitujen 
aktiivisen osallisuuden lähestymistapojen 
avulla;

Or. it

Tarkistus 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) koheesiorahaston tukea saavat
saarijäsenvaltiot ja muut saaret lukuun 
ottamatta saaria, joilla sijaitsee jäsenvaltion 
pääkaupunki tai joilla on kiinteät yhteydet 
mannermaahan;

(a) pienet saarijäsenvaltiot ja muut saaret 
lukuun ottamatta saaria, joilla sijaitsee 
jäsenvaltion pääkaupunki tai joilla on 
kiinteät yhteydet mannermaahan;

Or. en

Tarkistus 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tällaisilla alueilla 110 artiklan 3 
kohdassa asetettua 
enimmäisosarahoitusosuutta voidaan 
korottaa 10 prosenttia enintään 80 
prosenttiin.

Or. en
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Tarkistus 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muut vakavista demografisista 
haitoista kärsivät alueet.

Or. en

Tarkistus 1635
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
III osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) syrjäiset rajakaupungit;

Or. es

Perustelu

Syrjäiset rajakaupungit on sisällytettävä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin.

Tarkistus 1636
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
III osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muut vakavista ja pysyvistä väestöön 
liittyvistä haitoista kärsivät alueet.
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Or. pt

Tarkistus 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
III osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) muut vakavista väestöön liittyvistä 
haasteista kärsivät alueet.

Or. es

Tarkistus 1638
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
III osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) muut vakavista väestöön liittyvistä 
haasteista kärsivät alueet.

Or. es

Perustelu

Myös muut vaiheittaisen tai nopean väestökadon, väestön vanhenemisen, haja-asutuksen tai 
syntyvyysasteen laskun kaltaisista merkittävistä väestöön liittyvistä ongelmista kärsivät alueet 
on sisällytettävä tähän kohtaan.

Tarkistus 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) vakavasta demografisesta 
haavoittuvuudesta kärsivät alueet;

Or. en

Perustelu

Harvaan asuttujen sekä saari- ja vuoristoalueiden lisäksi on monista muista demografisita 
haitoista kärsiviä alueita. Monet alueet kamppailevat muiden merkittävien haittojen kanssa, 
joita ovat muun muassa väestön väheneminen ja ikääntyminen. Näin ollen ehdotetun 
koheesiorahaston yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 111 artiklan 4 kohdassa olevaa 
"vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivien alueiden" 
määritelmää olisi laajennettava niin, että siihen lisätään vakavista demografisista haasteista 
kärsivät alueet. Tällaisten vakavien demografisten haasteiden indikaattorina voitaisiin viitata 
demografista haavoittuvuutta koskevaan indeksiin 2020, kuten Regions 2020 -
valmisteluasiakirjassa mainitaan.

Tarkistus 1640
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisilla alueilla 110 artiklan 3 
kohdassa asetettua 
enimmäisosarahoitusosuutta voidaan 
korottaa 10 prosenttia enintään 80 
prosenttiin.

Or. en

Perustelu

Korottamalla osarahoitusosuutta näitä alueita autetaan voittamaan niiden erityiseen ja 
pysyvään maantieteelliseen ja demografiseen tilanteeseen liittyvät rajoitteet ja samalla 
hyödyntämään kehitysmahdollisuutensa.

Tarkistus 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

110 artiklan 3 kohdassa säädetty 
yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärä 
voi olla näillä alueilla 10 prosenttia 
korkeampi ja enintään 80 prosenttia.

Or. es

Tarkistus 1642
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueet, jotka kärsivät muista vakavista ja 
pysyvistä väestöön liittyvistä haitoista, 
kuten pysyvästi negatiivisesta 
muuttosuhteesta tai kokonaisväestön 
vähenemisestä vähintään 15 prosentilla 
vuoteen 2025 mennessä.

Or. de

Perustelu

Mittaamisessa voitaisiin käyttää demografista haavoittuvuutta koskevaa indeksiä 2020.

Tarkistus 1643
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 111 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

111 a artikla
Rahastoista siirrettävien varojen 

enimmäismäärä
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Jotta edistettäisiin asetettuja tavoitteita eli 
jotta koheesiorahoitus saataisiin 
asianmukaisesti kohdistettua vähiten 
kehittyneisiin alueisiin ja jäsenvaltioihin 
ja jotta saataisiin vähennettyä 
määrärahojen enimmäismäärästä 
aiheutuvia eroavuuksia keskimääräisen 
asukaskohtaisen tuki-intensiteetin 
määrissä, rahastoista kuhunkin 
yksittäiseen jäsenvaltioon tämän 
asetuksen mukaisesti siirrettävien varojen 
enimmäismäärä määritellään seuraavasti:
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on alle 40 
prosenttia EU-27:n keskiarvosta: 3,7893 
prosenttia niiden BKT:sta
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on vähintään 40 
prosenttia mutta alle 50 prosenttia EU-
27:n keskiarvosta: 3,7135 prosenttia 
niiden BKT:sta
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on vähintään 50 
prosenttia mutta alle 55 prosenttia EU-
27:n keskiarvosta: 3,6188 prosenttia 
niiden BKT:sta
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on vähintään 55 
prosenttia mutta alle 60 prosenttia EU-
27:n keskiarvosta: 3,5240 prosenttia 
niiden BKT:sta
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on vähintään 60 
prosenttia mutta alle 65 prosenttia EU-
27:n keskiarvosta: 3,4293 prosenttia 
niiden BKT:sta
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on vähintään 65 
prosenttia mutta alle 70 prosenttia EU-
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27:n keskiarvosta: 3,3346 prosenttia 
niiden BKT:sta
– jäsenvaltiot, joiden keskimääräinen 
asukaskohtainen BKTL (OVS:na) 
vuosina XXXX–XXXX on vähintään 70 
prosenttia mutta alle 75 prosenttia EU-
27:n keskiarvosta: 3,2398 prosenttia 
niiden BKT:sta
– tämän jälkeen siirtojen enimmäismäärä 
alenee 0,09 prosenttiyksiköllä BKT:sta 
kutakin vuosien XXXX–XXXX 
keskimääräisen asukaskohtaisen BKTL:n 
(OVS:na) 5 prosenttiyksikön nousua kohti 
verrattuna EU-27:n keskiarvoon.

Or. en

Perustelu

Rahastojen tuen enimmäismäärä olisi eriytettävä jäsenvaltioiden kehitystason mukaan. 
Nykyisen ohjelmakauden säännöstä olisi sovellettava edelleen. Kolmivuotinen viitekausi 
(esimerkiksi 2007–2009) olisi määriteltävä tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen 
perusteella.

Tarkistus 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmien hallinto- ja 
valvontajärjestelmät perustetaan 62 ja 
63 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmien hallinto- ja 
valvontajärjestelmät perustetaan 62 ja 
63 artiklan mukaisesti. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisiä suhteellisuuden (4 artiklan 5 
kohta) ja hallinnollisen rasituksen 
vähentämisen (4 artiklan 10 kohta) 
periaatteita noudatetaan.

Or. de
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Tarkistus 1645
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kyseisistä 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Perusteettomasti 
maksettujen varojen aiheuttamista 
jatkotoimista ja takaisinperinnästä 
voidaan luopua, jos niiden määrä on 
yksittäistapauksessa enintään 400 euroa. 
Sama pätee määrästä perittävään 
korkoon. Näitä määriä ei tarvitse 
vähentää menoilmoituksesta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

Or. de

Perustelu

Vähimmäismäärä on toivottava, jotta vähennetään hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 1646
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kyseisistä 

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jos perusteettomasti 
myönnettyjen varojen, esimerkiksi 
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sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

pyöristys- tai laskuvirheiden tai ei-
tukikelpoisten kulujen, määrä on 
yksittäistapauksessa enintään 250 euroa, 
luovutaan takaisinperinnästä ja 
jatkotoimista. Tämä vähimmäismäärä 
koskee myös määrästä perittävää korkoa, 
jos korkotulo ei todennäköisesti ylitä 250 
euroa. Näitä menoja ei tarvitse vähentää 
menoilmoituksissa ilmoitetuista kuluista.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

Or. de

Perustelu

Säännösten ja hallinnon yksinkertaistamiseksi sekä suhteellisuusperiaatteen vaalimiseksi on 
järkevää ottaa käyttöön varojen takaisinperintää koskeva vähimmäismäärä.

Tarkistus 1647
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kyseisistä 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Perusteettomasti 
maksettujen varojen (esimerkiksi ei-
tukikelpoisten tai kulujenpyöristys- ja 
laskuvirheiden) aiheuttamista 
jatkotoimista ja takaisinperinnästä 
voidaan luopua, jos niiden määrä on 
yksittäistapauksessa enintään 250 euroa. 
Sama koskee määrästä perittävää korkoa, 
jos se ei todennäköisesti ylitä 250 euroa. 
Näitä määriä ei tarvitse vähentää 
menoilmoituksessa ilmoitetuista menoista.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä 
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sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

Or. de

Perustelu

Takaisinperintää koskevan vähimmäismäärän käyttöönotto on toivottavaa siksi, että se 
vähentäisi huomattavasti hallinnollista rasitusta, joka ei ole järkevässä suhteessa 
takaisinperittyjen määrien arvoon.

Tarkistus 1648
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.

Poistetaan.

Järjestelmien avulla on määrä parantaa 
yhteentoimivuutta kansallisten ja unionin 
rakenteiden kanssa ja mahdollistaa se, 
että tuensaajien tarvitsee toimittaa kaikki 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot vain kerran.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tämän kohdan mukaista tiedonvaihtoa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 1649
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.

Or. de

Perustelu

Koska siirryttäessä sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla hoidettavaan tiedonvaihtoon 
jäsenvaltioissa on selvitettävä ja ratkaistava teknisten kysymysten lisäksi myös monia 
oikeudellisia kysymyksiä, olisi näiden järjestelmien käyttöönoton määräaikaa lykättävä 
hieman.

Tarkistus 1650
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
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avulla. avulla.

Or. de

Tarkistus 1651
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.

Or. de

Tarkistus 1652
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tukevan aloitteen "vain 
kerran" -periaatteen mukaisesti 
edunsaajaa voidaan yleisesti ottaen pyytää 
toimittamaan tarvittavat tiedot vain 
kerran riippumatta siitä, mikä tekninen 
tuki, alueellisen, kansallisen ja unionin 
tason hallintoviranomainen tai kyseisen 
yhteisen strategiakehyksen rahasto on 
kyseessä. Eri hallintoviranomaisten 
tehtävänä on vaihtaa tietoja keskenään.

Or. en
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Tarkistus 1653
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäännöksillä kuultuaan 
jäsenvaltioita ja 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien Euroopan tason edustajia 
tarkan ja ei-tyhjentävän luettelon 
kaikkien rahastojen asianmukaisista 
teknisistä, hallinnollisista ja kirjanpidosta 
vastaavista osapuolista sekä kunkin 
rahaston erityisistä osapuolista.

Or. en

Tarkistus 1654
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 artikla – 3 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio tai alueviranomainen voi 
kansallisten erityispiirteiden perusteella 
pyytää lisätietoja saatuaan 
seurantakomitealta tähän luvan. Luettelo 
muista osapuolista on liitettävä tiedoksi 
vastaanottajalle kansalliseen 
kumppanuussopimukseen ja joissain 
tapauksissa kyseisiin toimintaohjelmiin. 
Komissio arvioi luetteloa osana 
kumppanuussopimuksen ja tarvittaessa 
toimintaohjelmien hyväksymisprosessia.

Or. en
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Tarkistus 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 112 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

112a artikla
Makroalueen kehitysrahaston 

perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän 
velvollisuudet

(1) Makroalueen kehitysrahaston 
perustanut jäsenvaltioiden ryhmä 
varmistaa, että toimenpideohjelmien 
hallinto- ja valvontajärjestelmät on 
perustettu 62 ja 63 artiklojen mukaisesti. 
(2) Makroalueen kehitysrahaston 
perustanut jäsenvaltioiden ryhmä 
ehkäisee, tunnistaa ja korjaa 
epäsäännönmukaisuudet ja palauttaa 
perusteettomasti maksetut maksut 
viivästyskorkoineen. Komissiolle 
ilmoitetaan epäsäännönmukaisuuksista ja 
niihin liittyvien hallinnollisten ja 
oikeudellisten menettelyjen edistymisestä.
Jos tuensaajalle perusteettomasti 
maksettuja tukia ei voida palauttaa 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen valtioiden ryhmän jäsenen 
virheen tai laiminlyönnin vuoksi, 
makroalueen perustanut jäsenvaltioiden 
ryhmä on vastuussa kyseisten määrien 
palauttamisesta unionin yleiseen 
talousarvioon.
Komissiolla on oikeus hyväksyä 142 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa laaditaan yksityiskohtaiset säännöt 
tässä kohdassa määritellyistä 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän 
velvollisuuksista.
(3) Makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän on 
huolehdittava, että viimeistään 31 päivänä 
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joulukuuta 2014 tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan 
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.
Järjestelmien avulla on määrä parantaa 
yhteentoimivuutta kansallisten ja unionin 
rakenteiden kanssa ja mahdollistaa se, 
että tuensaajien tarvitsee toimittaa kaikki 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot vain kerran.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tämän kohdan mukaista tiedonvaihtoa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Ehdotus asetukseksi
III osa – 113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
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nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten.

nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten. Jos 
alueellinen viranomainen hallinnoi 
merkittävää osaa toimenpideohjelmaan 
liittyvistä varoista, se on nimitettävä 
hallintoviranomaiseksi sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa se on 
hallintorakenteen puolesta mahdollista.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on lähentää hallintoa ja kansalaisia komission puoltaman yksinkertaistamisen 
ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 1657
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
kolmas oas – 113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten.

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, usealla 
alueella toimiva, alueellinen tai paikallinen 
viranomainen tai elin. Sama viranomainen 
tai kansallinen, alueellinen tai paikallinen
elin voidaan nimetä hallintoviranomaiseksi 
useampaa kuin yhtä toimenpideohjelmaa 
varten.

Or. fr

Tarkistus 1658
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten.

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, useita
alueita käsittävä, alueellinen tai 
paikallinen viranomainen tai elin. Sama 
viranomainen tai elin voidaan nimetä 
hallintoviranomaiseksi useampaa kuin yhtä 
toimenpideohjelmaa varten.

Or. en

Tarkistus 1659
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten.

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, useita 
alueita käsittävä, alueellinen tai 
paikallinen viranomainen tai elin. Sama 
viranomainen tai elin voidaan nimetä 
hallintoviranomaiseksi useampaa kuin yhtä 
toimenpideohjelmaa varten.

Or. en

Tarkistus 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
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alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten.

alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten. 
Hallintoviranomaisten 
hallintovalmiuksien takaamiseksi 
todennettava kokemus hankkeiden ja 
ohjelmien hallinnoinnista on tehtävä 
pakolliseksi edellytykseksi viranomaisten 
työntekijöiden palvelukseenotossa, ja jos 
puutteita havaitaan, on tarjottava 
tarvittavaa koulutusta.

Or. en

Tarkistus 1661
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioita kehotetaan nimeämään 
hakijoille keskitetty asiointipiste.

Or. de

Tarkistus 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Ehdotus asetukseksi
III osa – 113 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
todentamisviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 
kohdan soveltamista. Sama 

2. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
todentamisviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 
kohdan soveltamista. Sama 
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todentamisviranomainen voidaan nimetä 
useampaa kuin yhtä toimenpideohjelmaa 
varten.

todentamisviranomainen voidaan nimetä 
useampaa kuin yhtä toimenpideohjelmaa 
varten. Jos alueellinen viranomainen 
hallinnoi merkittävää osaa 
toimenpideohjelmaan liittyvistä varoista, 
se on nimitettävä 
todentamisviranomaiseksi sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa se on 
hallintorakenteen puolesta mahdollista.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on lähentää hallintoa ja kansalaisia komission puoltaman yksinkertaistamisen 
ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
III osa – 113 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton. Sama tarkastusviranomainen 
voidaan nimetä useampaa kuin yhtä 
toimenpideohjelmaa varten.

4. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton. Sama tarkastusviranomainen 
voidaan nimetä useampaa kuin yhtä 
toimenpideohjelmaa varten. Jos 
alueellinen viranomainen hallinnoi 
merkittävää osaa toimenpideohjelmaan 
liittyvistä varoista, se on nimitettävä 
tarkastusviranomaiseksi sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa se on 
hallintorakenteen puolesta mahdollista.

Or. es
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Tarkistus 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä 'yleiskattava tuki'. Välittävän 
elimen on osoitettava vakavaraisuutensa ja 
kyseistä alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen, 
paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, ja mainitun elimen 
välillä tehdään sopimus, jäljempänä 
'yleiskattava tuki'. Jotta helpotetaan 
pienten kansalaisjärjestöjen pääsyä 
rakennerahaston piiriin, 
hallintoviranomaisen on edistettävä 
pienten ja räätälöityjen yleiskattavien 
tukien käyttöä. Välittävän elimen on 
osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä 
alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

Or. en

Tarkistus 1665
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä 'yleiskattava tuki'. Välittävän 
elimen on osoitettava vakavaraisuutensa 

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä 'yleiskattava tuki'.
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ja kyseistä alaa koskeva sekä 
hallinnollinen ja varainhoitoa koskeva 
pätevyytensä.

Or. en

Tarkistus 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 113 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113a artikla
Makroalueen kehitysrahaston 

viranomaisten nimeäminen
(1) Makroalueen kehitysrahaston 
perustamissopimuksessa jäsenvaltiot 
sopivat makroalueen kehitysrahasto-
ohjelman perustamisesta. Tässä 
sopimuksessa ne sopivat myös 
perustavansa neuvoston, joka on 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
hallintoviranomainen. Makroalueen 
kehitysrahaston perustaneet jäsenvaltiot 
nimeävät neuvoston jäsenet ja 
makroalueen kehitysrahaston 
perustamissopimukseen osallistuvat maat 
nimeävät yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen. Jäsenvaltion tapauksessa 
Eurooppa-neuvoston asianmukainen 
jäsen on maata edustava neuvoston jäsen.  
Jäsenvaltioiden ulkopuolisen valtion 
tapauksessa pääministeri on maata 
edustava neuvoston jäsen. Komission 
edustajat ja yksi Euroopan 
investointipankin edustaja ovat myös 
neuvoston jäseniä. Jos varsinainen jäsen 
ei pääse paikalle, varajäsen edustaa 
jäsentä neuvoston kokouksissa. 
Neuvoston päätökset tehdään 
äänestämällä. Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden ulkopuolista valtiota 
edustavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. 
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Päätökset tehdään paikalla olevien 
neuvoston äänioikeutettujen jäsenten tai 
heidän varajäsentensä äänten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Neuvosto 
on johtokunnan julkinen kumppani. 
Neuvoston tehtävät suorittaa neuvoston 
pääsihteeri.
(2) Makroalueen kehitysrahaston 
perustamissopimuksessa jäsenvaltiot 
sopivat perustavansa rahoituskomitean, 
joka on makroalueen kehitysrahasto-
ohjelman todentamisviranomainen. 
Rahoituskomitea muodostuu osallistuvien 
maiden valtiovarainministereistä ja 
komission edustajasta. Jokaisella 
rahoituskomitean jäsenellä on nimetty 
varajäsen, joka edustaa jäsentä 
rahoituskomitean kokouksissa tämän 
poissa ollessa. Rahoituskomitean 
päätökset tehdään äänestämällä. 
Päätökset tehdään paikalla olevien 
rahoituskomitean äänioikeutettujen 
jäsenten tai heidän varajäsentensä äänten 
yksinkertaisella enemmistöllä. 
Johtokunnan tehtävät suorittaa 
johtokunnan pääsihteeri.
(3) EU:n tilintarkastustuomioistuin on 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
tarkastusviranomainen.
(4) Makroalueen kehitysrahaston 
perustamissopimuksessa jäsenvaltiot 
sopivat perustavansa johtokunnan, joka 
on makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
välittävä viranomainen. 
Hallintoviranomaisen ja välittävän 
viranomaisen väliset asiaankuuluvat 
sopimukset täytyy kirjata virallisesti 
välittävän viranomaisen ja 
hallintoviranomaisen välisen kirjallisen 
sopimuksen muodossa (’yleiskattava 
tuki’). Välittävän viranomaisen on 
osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä 
alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä. 
Johtokunta on neuvoston yksityinen 
kumppani. Johtokuntaa johtaa pääjohtaja 
ja neljä toiminnanjohtajaa. Neuvosto 
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nimeää pääjohtajan. Yksityiskumppani 
nimeää toiminnanjohtajat. Johtokunnan 
tehtävät suorittaa yksityiskumppani, joka 
on vähintään neljän oikeussubjektin 
konsortio. Tässä sopimuksessa he sopivat 
myös perustavansa neuvoston, joka on 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
hallintoviranomainen. Makroalueen 
kehitysrahaston perustaneet jäsenvaltiot 
nimeävät neuvoston jäsenet ja 
makroalueen kehitysrahaston 
perustamissopimukseen osallistuvat maat 
nimeävät yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen. Jäsenvaltion tapauksessa 
Eurooppa-neuvoston asianmukainen 
jäsen on maata edustava neuvoston jäsen.  
Jäsenvaltioiden ulkopuolisen valtion 
tapauksessa pääministeri on maata 
edustava neuvoston jäsen. Komission 
edustajat ja yksi Euroopan 
investointipankin edustaja ovat myös 
neuvoston jäseniä. Jos varsinainen jäsen 
ei pääse paikalle, varajäsen edustaa 
jäsentä neuvoston kokouksissa. 
Neuvoston päätökset tehdään 
äänestämällä. Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden ulkopuolista valtiota 
edustavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. 
Päätökset tehdään paikalla olevien 
neuvoston äänioikeutettujen jäsenten tai 
heidän varajäsentensä äänten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Neuvosto 
on johtokunnan julkinen kumppani. 
Neuvoston tehtävät suorittaa neuvoston 
pääsihteeri.
(5) Makroalueen kehitysrahaston 
perustamissopimuksessa jäsenvaltioiden 
ryhmä laatii kirjalliset säännöt 
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen ja 
tarkastusviranomaisen välisistä suhteista 
ja näiden viranomaisten ja komission 
välisistä suhteista.

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan. Makroalueen kehitysrahaston viranomaisiin sovellettiin kansainvälisen 
valuuttarahaston hallintomallia. Lisäksi siihen liitettiin julkisen ja yksityisen välisen 
kumppanuuden toteutus- ja toimintaperiaatteita. Tässä mallissa otetaan huomioon 
asiaankuuluvien jäsenvaltioiden edut.

Tarkistus 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomainen vastaa 
toimenpideohjelman hallinnoinnista 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen. 

1. Hallintoviranomainen vastaa 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hallinnoinnista 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen. 

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 114 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on ohjelmatason hallinto, 
toimenpideohjelmasta vastaavan 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

2. Kun kyseessä on ohjelmatason hallinto, 
toimenpideohjelmasta tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmasta vastaavan 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea seurantakomitean työtä ja 
toimittaa sille tietoja, joita se tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseksi, erityisesti tietoja 
edistymisestä toimenpideohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
taloudellisia tietoja ja indikaattoreihin ja 
välitavoitteisiin liittyviä tietoja;

(a) tukea seurantakomitean työtä ja 
toimittaa sille tietoja, joita se tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseksi, erityisesti tietoja 
edistymisestä toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
taloudellisia tietoja ja indikaattoreihin ja 
välitavoitteisiin liittyviä tietoja;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea seurantakomitean työtä ja 
toimittaa sille tietoja, joita se tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseksi, erityisesti tietoja 
edistymisestä toimenpideohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
taloudellisia tietoja ja indikaattoreihin ja 

(a) tukea seurantakomitean työtä ja 
varmistaa etenkin, että tämän asetuksen 5 
artiklassa tarkoitetuilla kumppaneilla on 
eurooppalaisten käytännesääntöjen 
mukaisesti tarvittavat valmiudet osallistua 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
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välitavoitteisiin liittyviä tietoja; valmisteluun, toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin, ja toimittaa 
seurantakomitealle tietoja, joita se 
tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, 
erityisesti tietoja edistymisestä 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa sekä taloudellisia tietoja ja 
indikaattoreihin ja välitavoitteisiin liittyviä 
tietoja;

Or. en

Tarkistus 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistaa, että d alakohdassa tarkoitetut 
tiedot kerätään ja viedään kyseiseen 
järjestelmään ja säilytetään siinä ja että 
indikaattoreita koskevat tiedot jaotellaan 
sukupuolen mukaan, jos ESR-asetuksen 
liitteessä I on tällainen jaotteluvaatimus.

(e) varmistaa, että d alakohdassa tarkoitetut 
tiedot kerätään ja viedään kyseiseen 
järjestelmään ja säilytetään siinä ja että 
indikaattoreita koskevat tiedot jaotellaan 
sukupuolen mukaan.

Or. en

Tarkistus 1672
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toteuttaa aktiivisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että sen työntekijät sekä 
välittävissä elimissä työskentelevät 
työntekijät ovat täysin päteviä 
hallinnoimaan ohjelmia ja hankkeita, ja 
tarjota kansainvälisten standardien 
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mukaista tarvittavaa koulutusta 
hallintoviranomaisen havaitsemien 
mahdollisten puutteiden korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) laatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen 
käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt 
ja -perusteet, jotka

(a) yhdessä seurantakomitean kanssa 
laatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen 
käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt 
ja -perusteet, jotka

Or. en

Tarkistus 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 114 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä on toimenpideohjelman 
varainhoito ja valvonta, 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

4. Kun kyseessä on toimenpideohjelman 
tai makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
varainhoito ja valvonta, 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarkastaa, että osarahoitetut tuotteet ja 
palvelut on toimitettu ja että tuensaajat 
ovat maksaneet ilmoittamansa menot ja 
että ne ovat sovellettavan unionin ja 
kansallisten lainsäädännön, 
toimenpideohjelman ja toimelle asetettujen 
tukiedellytysten mukaiset;

(a) tarkastaa, että osarahoitetut tuotteet ja 
palvelut on toimitettu ja että tuensaajat 
ovat maksaneet ilmoittamansa menot ja 
että ne ovat sovellettavan unionin ja 
kansallisten lainsäädännön, 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman ja toimelle 
asetettujen tukiedellytysten mukaiset;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ottaa käyttöön tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä todetut riskin 
huomioon ottaen;

(c) ottaa käyttöön tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä todetut riskin 
huomioon ottaen, kuten riippumaton 
toimisto, joka ottaa vastaan tietoja 
ilmiantajilta;

Or. en

Tarkistus 1677
Richard Seeber
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) laatia hallinnollinen vahvistuslausuma 
hallinto- ja valvontajärjestelmän 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamisesta 
sekä kertomus, jossa esitetään 
toimitettujen hallinnon tarkastusten 
tulokset, hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä havaitut puutteet 
sekä niiden korjaamiseksi toteutetut 
toimet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1678
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikan päällä tehtävät toimien
tarkastukset.

(b) sellaisten investointihankkeiden 
paikan päällä tehtävät tarkastukset, joiden 
julkiset menot ovat yli 500 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli hallintoviranomainen on myös 7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
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toimenpideohjelman tuensaaja, 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
tarkastuksiin liittyvillä järjestelyillä on 
varmistettava tehtävien erottaminen 
riittävällä tavalla.

antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen, 
paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, ja mainitun elimen 
välillä tehdään sopimus, jäljempänä 
'yleiskattava tuki'. Jotta helpotetaan 
pienten kansalaisjärjestöjen pääsyä 
rakennerahaston piiriin, jäsenvaltioiden 
on edistettävä pienten ja räätälöityjen 
yleiskattavien tukien käyttöä.

Or. en

Perustelu

Yleiskattavat tuet ovat tehokas ja hyväksi havaittu rahoitusväline, joka helpottaa sosiaalista 
osallisuutta koskevien tulosten aikaansaamista hyvin kohdennetuilla hankkeilla, joihin 
osallistuu sosiaalista osallisuutta edistäviä kansalaisjärjestöjä, jotka täyttävät haavoittuvassa 
asemassa olevien kansalaisryhmien tarpeet ruohonjuuritasolla. Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi

Tarkistus 1680
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 114 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 4 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1681
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 115 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) todentaa vuotuisten tilinpäätöstietojen 
täydellisyys, oikeellisuus ja 
totuudenmukaisuus ja se, että kirjatut 
menot ovat sovellettavien unionin ja 
kansallisten sääntöjen mukaiset ja 
aiheutuneet toimenpideohjelmaan 
sovellettavien perusteiden mukaisesti 
rahoitettaviksi valituista toimista, jotka 
ovat unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaiset;

(c) todentaa vuotuisten tilinpäätöstietojen 
täydellisyys, oikeellisuus ja 
totuudenmukaisuus ja se, että kirjatut 
menot ovat sovellettavien unionin ja 
kansallisten sääntöjen mukaiset ja 
aiheutuneet toimenpideohjelmaan tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmaan
sovellettavien perusteiden mukaisesti 
rahoitettaviksi valituista toimista, jotka 
ovat unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaiset;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 115 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistaa, että käytössä on kutakin 
toimea koskevan kirjanpitoaineiston 
tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu 
sähköinen tietojärjestelmä, joka käsittää 
kaikki maksatushakemusten ja 
tilinpäätöksen laatimiseen vaaditut tiedot, 
mukaan lukien tiedot takaisin perittävistä 
määristä, takaisin perityistä määristä sekä 
määristä, jotka on palautettu johonkin 
toimeen tai toimenpideohjelmaan 
tarkoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen 
tai osittaisen peruuttamisen johdosta;

(d) varmistaa, että käytössä on kutakin 
toimea koskevan kirjanpitoaineiston 
tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu 
sähköinen tietojärjestelmä, joka käsittää 
kaikki maksatushakemusten ja 
tilinpäätöksen laatimiseen vaaditut tiedot, 
mukaan lukien tiedot takaisin perittävistä 
määristä, takaisin perityistä määristä sekä 
määristä, jotka on palautettu johonkin 
toimeen tai toimenpideohjelmaan tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmaan
tarkoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen 
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tai osittaisen peruuttamisen johdosta;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 115 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) pitää kirjaa takaisin perittävistä 
määristä ja määristä, jotka on palautettu 
johonkin toimeen tarkoitetun 
rahoitusosuuden täysimääräisen tai 
osittaisen peruuttamisen johdosta. Takaisin 
perityt määrät palautetaan unionin yleiseen 
talousarvioon ennen toimenpideohjelman 
päättämistä vähentämällä ne seuraavasta 
menoilmoituksesta.

(h) pitää kirjaa takaisin perittävistä 
määristä ja määristä, jotka on palautettu 
johonkin toimeen tarkoitetun 
rahoitusosuuden täysimääräisen tai 
osittaisen peruuttamisen johdosta. Takaisin 
perityt määrät palautetaan unionin yleiseen 
talousarvioon ennen toimenpideohjelman 
tai makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
päättämistä vähentämällä ne seuraavasta 
menoilmoituksesta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 116 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden 4. Tarkastusviranomaisen on kuuden 



PE491.057v01-00 136/165 AM\903906FI.doc

FI

kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia.
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava otantamenetelmä 
sekä kuluvan tilivuoden ja kahden seuraavan 
tilivuoden tarkastussuunnitelma.
Tarkastusstrategiaa on päivitettävä vuosittain 
vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun. Jos 
useampaan toimenpideohjelmaan sovelletaan 
yhteistä hallinto- ja valvontajärjestelmää, 
kyseisille toimenpideohjelmille voidaan 
laatia yksi tarkastusstrategia.
Tarkastusviranomaisen on toimitettava 
tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. Jos useampaan 
toimenpideohjelmaan tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmaan sovelletaan 
yhteistä hallinto- ja valvontajärjestelmää, 
kyseisille toimenpideohjelmille tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmille 
voidaan laatia yksi tarkastusstrategia.
Tarkastusviranomaisen on toimitettava 
tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1685
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 117 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 117 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1688
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 117 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] poistetaan

Or. it

Perustelu

Asetusehdotuksessa esitetty hallinto- ja valvontaelinten hyväksyminen hylätään.

Tarkistus 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 117 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun virallisen 
päätöksen on perustuttava riippumattoman 
tarkastuselimen antamaan kertomukseen ja 
lausuntoon, joissa esitetään arviointi 
hallinto- ja valvontajärjestelmästä, myös 
välittävien elinten osuudesta kyseisessä 
järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko 
järjestelmä 62, 63, 114 ja 115 artiklan 
mukainen. Hyväksynnän antavan elimen 
on otettava huomioon se, ovatko 
toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmät samanlaisia kuin 
edellisellä ohjelmakaudella käytetyt 
järjestelmät, sekä kaikki osoitukset 
järjestelmien tehokkaasta toiminnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun virallisen 
päätöksen on perustuttava riippumattoman 
tarkastuselimen antamaan kertomukseen ja 
lausuntoon, joissa esitetään arviointi 
hallinto- ja valvontajärjestelmästä, myös 
välittävien elinten osuudesta kyseisessä 
järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko 
järjestelmä 62, 63, 114 ja 115 artiklan 
mukainen. Hyväksynnän antavan elimen
on otettava huomioon se, ovatko 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmät samanlaisia kuin 
edellisellä ohjelmakaudella käytetyt 
järjestelmät, sekä kaikki osoitukset 
järjestelmien tehokkaasta toiminnasta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 117 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu virallinen päätös komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen antamisesta.

3. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitettu virallinen päätös 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen antamisesta.

Or. sk
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Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 117 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päättäessään kyseisten asiakirjojen 
pyytämisestä komissio ottaa huomioon, 
ovatko toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmät samanlaisia kuin 
edellisellä ohjelmakaudella käytetyt 
järjestelmät ja suorittaako 
hallintoviranomainen myös 
todentamisviranomaisen tehtävät, minkä 
lisäksi se ottaa huomioon myös kaikki 
osoitukset järjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta.

Päättäessään kyseisten asiakirjojen 
pyytämisestä komissio ottaa huomioon, 
ovatko toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
hallinto- ja valvontajärjestelmät 
samanlaisia kuin edellisellä 
ohjelmakaudella käytetyt järjestelmät ja 
suorittaako hallintoviranomainen myös 
todentamisviranomaisen tehtävät, minkä 
lisäksi se ottaa huomioon myös kaikki 
osoitukset järjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 119 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tuensaajille maksetun julkisen tuen määrä 
on viimeistään toimenpideohjelman 

Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on varmistettava, 
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päättämisvaiheessa ainakin yhtä suuri kuin 
komission rahastoista jäsenvaltiolle 
maksama rahoitusosuus.

että tuensaajille maksetun julkisen tuen 
määrä on viimeistään toimenpideohjelman 
tai makroalueen kehitysrahasto-ohjelman 
päättämisvaiheessa ainakin yhtä suuri kuin 
komission rahastoista jäsenvaltiolle tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneelle jäsenvaltioiden ryhmälle 
maksama rahoitusosuus

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuna 
90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

1. Komissio maksaa välimaksuna 
95 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Välimaksu, jonka osuus on 90 prosenttia määrästä, joka saadaan sovellettaessa  
osarahoitusosuutta, on perusteeton, koska se poistaisi hallintoviranomaisilta ohjelman 
toteuttamiseen tarvittavat varat. Sopivampi määrä on 95 prosenttia, kun otetaan huomioon, 
että loput 5 prosenttia ovat tarpeen hallintovarantona.
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Tarkistus 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuna 90 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

1. Komissio maksaa välimaksuna 90 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 1 
kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneen jäsenvaltioiden ryhmän on 
varmistettava, että tuensaajille maksetun 
julkisen tuen määrä on viimeistään 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman 
päättämisvaiheessa ainakin yhtä suuri 
kuin komission rahastoista jäsenvaltiolle 
tai makroalueen kehitysrahaston 
perustaneelle jäsenvaltioiden ryhmälle 
maksama rahoitusosuus.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1695
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 120 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuna 90 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

1. Komissio maksaa välimaksuna 100 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 120 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimintalinjalle rahastoista osoitettu 
rahoitusosuus, joka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

(b) toimintalinjalle rahastoista osoitettu 
rahoitusosuus, joka on vahvistettu 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 120 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 22 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina 
maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin julkinen tuki ja 
rahastoista kullekin toimintalinjalle 
myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka 
vahvistetaan toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa komission 
päätöksessä.

3. Sen estämättä, mitä 22 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina 
maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin julkinen tuki ja 
rahastoista kullekin toimintalinjalle 
myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka 
vahvistetaan toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
hyväksymistä koskevassa komission 
päätöksessä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 123 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa valuuttanaan 
maksatushakemuksen päivämäärään 
mennessä, muuntavat kansallisessa 
valuutassa aiheutuneet menojen määrät 
euroiksi. Tämä määrä muunnetaan euroiksi 
käyttäen komission kuukausittaista 
kirjanpitokurssia siltä kuukaudelta, jonka 
aikana meno merkittiin kyseisen 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisen 
tileille. Komissio julkaisee tämän kurssin 
sähköisesti kuukausittain.

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa valuuttanaan 
maksatushakemuksen päivämäärään 
mennessä, muuntavat kansallisessa 
valuutassa aiheutuneet menojen määrät 
euroiksi. Tämä määrä muunnetaan euroiksi 
käyttäen komission kuukausittaista 
kirjanpitokurssia siltä kuukaudelta, jonka 
aikana meno merkittiin kyseisen 
toimenpideohjelman 
todentamisviranomaisen tai 
hallintoviranomaisen tileille. Komissio 
julkaisee tämän kurssin sähköisesti 
kuukausittain.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus mahdollistaa nykyisen ohjelmakauden järjestelyjen (asetuksen 
1083/2006 81 artikla) säilyttäminen ja välttää siten uusien hallintovaiheiden käyttöönotto. 
Jos todentamisviranomainen ja hallintoviranomainen on yhdistetty, käytetään jälkimmäisen 
tilejä.

Tarkistus 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 123 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa valuuttanaan 
maksatushakemuksen päivämäärään 
mennessä, muuntavat kansallisessa 
valuutassa aiheutuneet menojen määrät 
euroiksi. Tämä määrä muunnetaan euroiksi 
käyttäen komission kuukausittaista 
kirjanpitokurssia siltä kuukaudelta, jonka 
aikana meno merkittiin kyseisen 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisen 
tileille. Komissio julkaisee tämän kurssin 
sähköisesti kuukausittain.

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa valuuttanaan 
maksatushakemuksen päivämäärään 
mennessä, muuntavat kansallisessa 
valuutassa aiheutuneet menojen määrät 
euroiksi. Tämä määrä muunnetaan euroiksi 
käyttäen komission kuukausittaista 
kirjanpitokurssia siltä kuukaudelta, jonka 
aikana meno merkittiin kyseisen 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman
hallintoviranomaisen tileille. Komissio 
julkaisee tämän kurssin sähköisesti 
kuukausittain.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) vuonna 2014: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 

kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(a) vuonna 2014: 2,5 prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 

kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vuonna 2014: vuonna 2015: kaksi 
prosenttia tukimäärästä, joka rahastoista on 
osoitettu kyseiselle toimenpideohjelmalle 
koko ohjelmakaudeksi;

(a) vuonna 2014: kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmalle
koko ohjelmakaudeksi;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1702
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vuonna 2014: kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

a) vuonna 2014: kolme prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;
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Or. fr

Perustelu

Se että hallintoviranomaisten on mahdollista maksaa edunsaajille ennen korvauspyyntöjen 
esittämistä komissiolle vaatii enemmän joustavuutta etukäteen, jotta hallintoviranomaisten 
käyttöön voidaan myöntää tarvittavat varat edunsaajien pyyntöihin vastaamiseksi.

Tarkistus 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuonna 2015: yksi prosentti 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(b) vuonna 2015: yksi prosentti 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmalle
koko ohjelmakaudeksi;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1704
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(b) vuonna 2015: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en
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Tarkistus 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(b) vuonna 2015: 2,5 prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1706
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

b) vuonna 2015: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. fr

Perustelu

Se että hallintoviranomaisten on mahdollista maksaa edunsaajille ennen korvauspyyntöjen 
esittämistä komissiolle vaatii enemmän joustavuutta etukäteen, jotta hallintoviranomaisten 
käyttöön voidaan myöntää tarvittavat varat edunsaajien pyyntöihin vastaamiseksi.

Tarkistus 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(b) vuonna 2015: kolme prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(b) vuonna 2015: kolme prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(b) vuonna 2015: kolme prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Perustelu

Suhtaudumme myönteisesti ehdotukseen, jonka mukaan hallintoviranomaiset maksavat varat 
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edunsaajille ennen korvauksen hakemista komissiolta; tämä järjestelmä edellyttää kuitenkin 
joustavampaa ennakkomaksujärjestelmää, jotta hallintoviranomaisilla olisi riittävät resurssit 
maksaa etukäteen edunsaajien pyytämät määrät.

Tarkistus 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(c) vuonna 2016: 2,5 prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1711
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
kolmas osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

c) vuonna 2016: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. fr

Perustelu

Se että hallintoviranomaisten on mahdollista maksaa edunsaajille ennen korvauspyyntöjen 
esittämistä komissiolle vaatii enemmän joustavuutta etukäteen, jotta hallintoviranomaisten 
käyttöön voidaan myöntää tarvittavat varat edunsaajien pyyntöihin vastaamiseksi.

Tarkistus 1712
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuonna 2016: yksi prosentti 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(c) vuonna 2016: yksi prosentti 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmalle
koko ohjelmakaudeksi;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1713
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(c) vuonna 2016: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 

(c) vuonna 2016: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
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ohjelmakaudeksi. ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(c) vuonna 2016: kolme prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Tarkistus 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(c) vuonna 2016: kolme prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. en

Perustelu

Suhtaudumme myönteisesti ehdotukseen, jonka mukaan hallintoviranomaiset maksavat varat 
edunsaajille ennen korvauksen hakemista komissiolta; tämä järjestelmä edellyttää kuitenkin 
joustavampaa ennakkomaksujärjestelmää, jotta hallintoviranomaisilla olisi riittävät resurssit 
maksaa etukäteen edunsaajien pyytämät määrät.
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Tarkistus 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuinen ennakkomaksu maksetaan 
ennen heinäkuun 1 päivää vuosina 2016–
2022. Vuonna 2016 se on kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi. Vuosina 2017–2022 se 
on 2.5 prosenttia tukimäärästä, joka 
rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

2. Vuotuinen ennakkomaksu maksetaan 
ennen heinäkuun 1 päivää vuosina 2016–
2022. Vuonna 2016 se on kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmalle
koko ohjelmakaudeksi; Vuosina 2017–
2022 se on 2.5 prosenttia tukimäärästä, 
joka rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1718
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 124 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuinen ennakkomaksu maksetaan 
ennen heinäkuun 1 päivää vuosina 2016–
2022. Vuonna 2016 se on kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi. Vuosina 2017–2022 se 
on 2,5 prosenttia tukimäärästä, joka 
rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle koko 

2. Vuotuinen ennakkomaksu maksetaan 
ennen heinäkuun 1 päivää vuosina 2016–
2022. Vuonna 2016 se on 2,5 prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi. Vuosina 2017–2022 se 
on kolme prosenttia tukimäärästä, joka 
rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle koko 
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ohjelmakaudeksi. ohjelmakaudeksi.

Or. en

Tarkistus 1719
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 126 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ensimmäistä välimaksupyyntöä ei saa 
tehdä ennen kuin komissio on saanut 
virallisen asiakirjan hallintoviranomaisen 
hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 126 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Välimaksuja ei saa suorittaa 
toimenpideohjelmalle, jos komissiolle ei 
ole toimitettu vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta 101 artiklan 
mukaisesti.

4. Välimaksuja ei saa suorittaa
toimenpideohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmalle, jos komissiolle 
ei ole toimitettu vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta 101 artiklan 
mukaisesti.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 126 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio suorittaa välimaksun 
käytettävissä olevien varojen rajoissa 
viimeistään 60 päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu 
komissiossa.

5. Komissio ottaa käyttöön tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä todetut 
riskin huomioon ottaen, kuten 
riippumattoman toimiston, joka ottaa 
vastaan tietoja ilmiantajilta.

Or. en

Tarkistus 1722
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 126 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edunsaajien on saatava ensimmäinen 
ennakkomaksu ja välimaksut ennen 
ohjelman sitoumusta tai seuraavaa 
vaihetta, jotta varmistetaan, että maksujen 
määräajat eivät viivästytä ohjelman 
toteutusta ja että edunsaajan ei tarvitse 
maksaa ennakkomaksua julkisista 
rahoitusvaroista.

Or. en

Tarkistus 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen varainhoitovuoden joulukuun 31 
päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 121 
artiklan mukaisesti laadittua maksupyyntöä 
126 artiklan mukaisesti.

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 
31 päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 
121 artiklan mukaisesti laadittua 
maksupyyntöä 126 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen 
varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä 
tai joiden osalta ei ole toimitettu 126 
artiklan 1 kohdan mukaista 
maksupyyntöä.

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
tai makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmassa toisen alakohdan mukaisesti 
lasketusta määrästä ne osat, joita ei ole 
käytetty ensimmäisen ja vuotuisen 
ennakkomaksun, välimaksujen ja vuotuisen 
saldon maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen 
varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä 
tai joiden osalta ei ole toimitettu 126 
artiklan 1 kohdan mukaista maksupyyntöä.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1725
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen 
varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä 
tai joiden osalta ei ole esitetty 121 artiklan 
mukaisesti laadittua maksupyyntöä 126 
artiklan mukaisesti.

Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa 
toisen alakohdan mukaisesti lasketusta 
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen 
varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä ja 
koheesiorahaston osalta viimeistään 
ohjelman talousarviositoumusvuotta 
seuraavan kolmannen varainhoitovuoden 
joulukuun 31 päivänä tai joiden osalta ei 
ole esitetty 121 artiklan mukaisesti 
laadittua maksupyyntöä 126 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
oleva jäsenvaltio täyttää 22 artiklan 1 
kohdan ehdot, komissio laatii pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä erityisen 
ohjelman varoja suoraan hallinnoiden 
asetuksen N:o 1605/2002 54 artiklan a 
kohdan mukaisesti niputtaakseen 
jäsenvaltion keskeytetyt ja/tai 
takaisinperityt varat sekä korkotulot tai 
määrärahat, joita ei ole vaadittu 
maksettavaksi, ja edistääkseen 
mahdollisimman paljon kasvua erityisesti 
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taloutta palvelevien 
infrastruktuurihankkeiden yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 1727
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
III osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 kohdan 1 alakohdassa säädetyksi 
määräajaksi on asetettava 
toimenpideohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen varainhoitovuoden joulukuun 31 
päivä sellaisten jäsenvaltioiden osalta, 
joiden henkeä kohti laskettu BKT vuosina 
2007–2009 oli alle 85 prosenttia vastaavaa 
ajanjaksoa koskevasta Euroopan unionin 
keskiarvosta.

Or. pt

Perustelu

Vähemmän kehittyneiden alueiden on hyödyttävä joustavuudesta muihin EU:n alueisiin 
verrattuna.

Tarkistus 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
III osa – 127 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio vapauttaa 1 kohdassa 
mainitut talousarviositoumukset, jos ne 
koskevat 9 artiklassa mainittujen 
temaattisten tavoitteiden 1 ja 3 
innovaatio- ja tutkimus- ja 
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kehittämistoimia ja jos kyse ei ole 
infrastruktuureista, kyseisen kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti kyseistä 
toimenpideohjelman osaa koskevan 
talousarviositoumuksen tekohetkeä 
seuraavan neljännen varainhoitovuoden 
31 päivänä joulukuuta.

Or. es

Perustelu

EAKR:n yhteisrahoittamien innovaatio- ja tutkimus- ja kehittämistoimien täytäntöönpano 
muilla ohjelmakausilla on osoittanut vaikeudet, jotka liittyvät kaikkien ohjelmien osalta 
säädettyyn varojen automaattista vapauttamista koskevan yhteisen säännön noudattamiseen. 
Tarkistuksessa ehdotetaan vapauttamissäännön noudattamistason lieventämistä tällaisia 
toimintoja varten tarkoitettujen talousarviositoumusten osalta.

Tarkistus 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 127 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun komissio tekee päätöksen jonkin 
suurhankkeen hyväksymisestä, 
talousarviositoumuksen ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen 
mahdollisena kohteena olevista määristä 
on vähennettävä tällaisten 
suurhankkeiden vuotuiset määrät.
Näiden vuotuisten määrien osalta 1 
kohdassa tarkoitetut automaattisen 
vapauttamisen määräajat lasketaan 
alkaen päivästä, jona tällaisten 
suurhankkeiden hyväksymisen 
edellyttämä myöhempi päätös on tehty.

Or. en

Tarkistus 1730
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilien tarkastus ja hyväksyminen ja 
päättäminen

Tilien tarkastus ja toimenpideohjelmien ja 
makroalueohjelmien hyväksyminen ja 
päättäminen

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1731
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 128 artikla

Komission teksti Tarkistus

128 artikla Poistetaan.
Tilinpäätöksen sisältö
1. Kunkin toimenpideohjelman 
varmennettujen tilinpäätöstietojen on 
katettava tilivuosi ja sisällettävä kunkin 
toimintalinjan osalta:
(a) tuensaajien toimia toteuttaessaan 
maksamien tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä, joka on viety 
todentamisviranomaisen kirjanpitoon, ja 
vastaava maksettu tukikelpoinen julkinen 
tuki sekä toimien toteuttamisesta 
aiheutuneen julkisen tuen 
kokonaismäärä;
(b) tilivuoden aikana peruutetut ja 
takaisin perityt määrät, tilivuoden lopun 
tilanteen mukaisesti takaisin perittävät 
määrät, 61 artiklan nojalla suoritetut 
takaisinperinnät sekä määrät, joita ei 
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saada perityiksi takaisin;
(c) toimintalinjakohtainen luettelo niistä 
tilivuoden aikana päätökseen saaduista 
toimista, jotka ovat saaneet tukea 
EAKR:stä ja koheesiorahastosta;
(d) toimintalinjoittain edellä olevan a 
alakohdan nojalla todettujen menojen ja 
saman tilivuoden osalta 
maksatushakemuksissa ilmoitettujen 
menojen välinen täsmäytys sekä selvitys 
mahdollisista eroista.
2. Todentamisviranomainen voi määrittää 
kunkin tilinpäätökseen sisältyvän 
toimintalinjan osalta varauksen, joka saa 
olla enintään viisi prosenttia kyseiseltä 
tilivuodelta esitettyjen 
maksatushakemusten mukaisista 
kokonaismenoista, jos 
tarkastusviranomaisen kanssa on 
käynnissä menettely, jossa käsitellään 
kyseisten menojen laillisuuden ja 
asianmukaisuuden arviointia. Varauksen 
kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä. Kyseiset 
määrät on lopullisesti sisällytettävä 
seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai 
jätettävä sen ulkopuolelle.

Or. de

Tarkistus 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 128 artikla 

Komission teksti Tarkistus

128 artikla Poistetaan.
Tilinpäätöksen sisältö
1. Kunkin toimenpideohjelman 
varmennettujen tilinpäätöstietojen on 
katettava tilivuosi ja sisällettävä kunkin 
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toimintalinjan osalta:
a) tuensaajien toimia toteuttaessaan 
maksamien tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä, joka on viety 
todentamisviranomaisen kirjanpitoon, ja 
vastaava maksettu tukikelpoinen julkinen 
tuki sekä toimien toteuttamisesta 
aiheutuneen julkisen tuen 
kokonaismäärä;
b) tilivuoden aikana peruutetut ja takaisin 
perityt määrät, tilivuoden lopun tilanteen 
mukaisesti takaisin perittävät määrät, 61 
artiklan nojalla suoritetut 
takaisinperinnät sekä määrät, joita ei 
saada perityiksi takaisin;
c) toimintalinjakohtainen luettelo niistä 
tilivuoden aikana päätökseen saaduista 
toimista, jotka ovat saaneet tukea 
EAKR:stä ja koheesiorahastosta;
d) toimintalinjoittain edellä olevan a 
alakohdan nojalla todettujen menojen ja 
saman tilivuoden osalta 
maksatushakemuksissa ilmoitettujen 
menojen välinen täsmäytys sekä selvitys 
mahdollisista eroista.
2. Todentamisviranomainen voi määrittää 
kunkin tilinpäätökseen sisältyvän 
toimintalinjan osalta varauksen, joka saa 
olla enintään viisi prosenttia kyseiseltä 
tilivuodelta esitettyjen 
maksatushakemusten mukaisista 
kokonaismenoista, jos 
tarkastusviranomaisen kanssa on 
käynnissä menettely, jossa käsitellään 
kyseisten menojen laillisuuden ja 
asianmukaisuuden arviointia. Varauksen 
kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä. Kyseiset 
määrät on lopullisesti sisällytettävä 
seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai 
jätettävä sen ulkopuolelle.

Or. es
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Tarkistus 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 128 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
varmennettujen tilinpäätöstietojen on 
katettava tilivuosi ja sisällettävä kunkin 
toimintalinjan osalta:

1. Kunkin toimenpideohjelman ja 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
varmennettujen tilinpäätöstietojen on 
katettava tilivuosi ja sisällettävä kunkin 
toimintalinjan osalta:

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 129 artikla 

Komission teksti Tarkistus

129 artikla Poistetaan.
Tietojen toimittaminen
Jäsenvaltioiden on toimitettava 75 
artiklan 1 kohdan mukaiset asiakirjat 
kultakin vuodelta vuodesta 2016 vuoden 
2022 loppuun.

Or. es

Tarkistus 1735
Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
3 osa – 129 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 75 
artiklan 1 kohdan mukaiset asiakirjat 
kultakin vuodelta vuodesta 2016 vuoden 
2022 loppuun.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 129 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 75 artiklan 
1 kohdan mukaiset asiakirjat kultakin 
vuodelta vuodesta 2016 vuoden 2022 
loppuun.

Jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahastot perustaneen 
jäsenvaltioiden ryhmän on toimitettava 75 
artiklan 1 kohdan mukaiset asiakirjat 
kultakin vuodelta vuodesta 2016 vuoden 
2022 loppuun

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.

Tarkistus 1737
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 130 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
III osa – 130 artikla 

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 130 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tilien tarkastuksen ja hyväksymisen 
tuloksena saatu vuotuinen saldo on 
saatavaa jäsenvaltiolta, komissio antaa siitä 
perintämääräyksen. Kun vuotuinen saldo 
on maksettavaa jäsenvaltiolle, se lisätään 
seuraavaan välimaksuun, jonka komissio 
suorittaa tilien tarkastuksen ja 
hyväksymisen jälkeen.

2. Kun tilien tarkastuksen ja hyväksymisen 
tuloksena saatu vuotuinen saldo on 
saatavaa jäsenvaltiolta tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneelta 
jäsenvaltion ryhmältä, komissio antaa siitä 
perintämääräyksen. Kun vuotuinen saldo 
on maksettavaa jäsenvaltiolle tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneelle jäsenvaltioiden ryhmälle, se 
lisätään seuraavaan välimaksuun, jonka 
komissio suorittaa tilien tarkastuksen ja 
hyväksymisen jälkeen.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.
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Tarkistus 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
3 osa – 130 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio ei jäsenvaltiosta johtuvista 
syistä pysty suorittamaan tilien tarkastusta 
ja hyväksymistä viimeistään tilivuoden 
päättymistä seuraavan vuoden huhtikuun 
30 päivänä, komissio ilmoittaa 
jäsenvaltiolle toimenpiteistä, jotka 
hallintoviranomaisen tai 
tarkastusviranomaisen on toteutettava, tai 
tutkimuksista, joita komissio esittää 
suoritettavaksi 65 artiklan 2 ja 3 kohdan 
nojalla.

3. Jos komissio ei jäsenvaltiosta tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneesta jäsenvaltioiden ryhmästä
johtuvista syistä pysty suorittamaan tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä viimeistään 
tilivuoden päättymistä seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivänä, komissio ilmoittaa 
jäsenvaltiolle tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneelle 
jäsenvaltioiden ryhmälle toimenpiteistä, 
jotka hallintoviranomaisen tai 
tarkastusviranomaisen on toteutettava, tai 
tutkimuksista, joita komissio esittää 
suoritettavaksi 65 artiklan 2 ja 3 kohdan 
nojalla.

Or. sk

Perustelu

Tarkistus ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty yhteisen strategiakehyksen innovaatio-
osaan.


