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Tarkistus 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 131 artikla

Komission teksti Tarkistus

131 artikla Poistetaan.
Vähittäinen päättäminen
1. EAKR:n ja koheesiorahaston 
tapauksessa kunkin toimenpideohjelman 
tilinpäätökseen on sisällytettävä 
toimintalinjakohtainen luettelo tilivuoden 
aikana päätökseen saaduista toimista. 
Menot, jotka liittyvät näihin toimiin ja 
sisältyvät tileihin, joiden osalta on tehty 
tarkastus- ja hyväksymispäätös, katsotaan 
päätetyiksi.
2. ESR:n tapauksessa menot, jotka 
sisältyvät tileihin, joiden osalta on tehty 
tarkastus- ja hyväksymispäätös, katsotaan 
päätetyiksi.

Or. es

Tarkistus 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 131 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:n ja koheesiorahaston 
tapauksessa kunkin toimenpideohjelman 
tilinpäätökseen on sisällytettävä 
toimintalinjakohtainen luettelo tilivuoden 
aikana päätökseen saaduista toimista. 
Menot, jotka liittyvät näihin toimiin ja
sisältyvät tileihin, joiden osalta on tehty 
tarkastus- ja hyväksymispäätös, katsotaan 

1. EAKR:n ja koheesiorahaston 
tapauksessa kunkin toimenpideohjelman 
tai makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
tilinpäätökseen on sisällytettävä 
toimintalinjakohtainen luettelo tilivuoden 
aikana päätökseen saaduista toimista. 
Menot, jotka liittyvät näihin toimiin ja 
sisältyvät tileihin, joiden osalta on tehty 
tarkastus- ja hyväksymispäätös, katsotaan 
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päätetyiksi. päätetyiksi.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 132 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
soveltamista. Kyseinen kolmen vuoden 
määräaika alkaa tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan, 130 artiklan 
nojalla hyväksytyn päätöksen 
antamisvuoden joulukuun 31 päivänä tai 
viimeistään loppumaksun 
suorittamispäivänä.

Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
soveltamista. Kyseinen kolmen vuoden 
määräaika alkaa loppumaksun 
suorittamispäivänä.

Or. es

Tarkistus 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – II jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpideohjelmien päättäminen Toimenpideohjelmien ja makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien päättäminen

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 133 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjojen esittäminen päättämistä varten 
ja loppumaksun maksaminen

Asiakirjojen esittäminen 
toimenpideohjelmien ja makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien päättämistä 
varten ja loppumaksun maksaminen

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 133 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus; ja

(b) toimenpideohjelmaa tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmaa koskeva 
lopullinen täytäntöönpanokertomus;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.
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Tarkistus 1747
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 133 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Tuensaajan on saatava loppumaksu 
kokonaisuudessaan määräajassa ja 
maksuviivästyksiä koskevan unionin 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi keskeyttää välimaksut 
toimintalinjojen tai toimenpideohjelmien 
tasolla kokonaan tai osittain, jos:

1. Komissio voi keskeyttää välimaksut 
toimintalinjojen tai toimenpideohjelmien 
tai makroalueen kehitysrahasto-ohjelmien
tasolla kokonaan tai osittain, jos:

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä on vakava puute, 

(a) toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hallinto- ja 
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jonka osalta ei ole toteutettu 
oikaisutoimenpiteitä;

valvontajärjestelmässä on vakava puute, 
jonka osalta ei ole toteutettu 
oikaisutoimenpiteitä;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia 
toimenpiteitä korjatakseen 74 artiklan 
mukaisen keskeyttämisen aiheuttavan 
tilanteen;

(c) jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä ei ole toteuttanut 
tarvittavia toimenpiteitä korjatakseen 
74 artiklan mukaisen keskeyttämisen 
aiheuttavan tilanteen;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) seurantajärjestelmän laadussa tai 
luotettavuudessa tai yhteisiä ja erityisiä 
indikaattoreita koskevissa tiedoissa on 
vakava puute;

(d) seurantajärjestelmän laadussa tai 
luotettavuudessa on vakava puute;
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Or. en

Tarkistus 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1753
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 11 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komissio olisi oikeutettu keskeyttämään kaikki välimaksut tai osan niistä ainoastaan, kun 
hallinto- ja valvontajärjestelmää rikotaan vakavasti.

Tarkistus 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

(e) jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä ei ole toteuttanut 
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1758
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 1759
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

Poistetaan.
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Or. it

Perustelu

Komissio olisi oikeutettu keskeyttämään kaikki välimaksut tai osan niistä ainoastaan, kun 
hallinto- ja valvontajärjestelmää rikotaan vakavasti.

Tarkistus 1760
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
3 kohdan mukaisessa tilanteessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
3 kohdan mukaisessa tilanteessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
3 kohdan mukaisessa tilanteessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
5 kohdan mukaisessa tilanteessa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1764
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
5 kohdan mukaisessa tilanteessa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komissio olisi oikeutettu keskeyttämään kaikki välimaksut tai osan niistä ainoastaan, kun 
hallinto- ja valvontajärjestelmää rikotaan vakavasti.
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Tarkistus 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
5 kohdan mukaisessa tilanteessa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1766
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
keskeyttää välimaksut kokonaisuudessaan 
tai osittain sen jälkeen, kun se on antanut 
jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää 
huomautuksensa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komissio olisi oikeutettu keskeyttämään kaikki välimaksut tai osan niistä ainoastaan, kun 
hallinto- ja valvontajärjestelmää rikotaan vakavasti.

Tarkistus 1767
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
päättää keskeyttää välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, 
kun se on antanut jäsenvaltiolle 
mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
päättää keskeyttää välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, 
kun se on antanut jäsenvaltiolle tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmälle
mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1768
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja 
tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, 
kun jäsenvaltio on toteuttanut 
keskeytyksen lopettamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komissio olisi oikeutettu keskeyttämään kaikki välimaksut tai osan niistä ainoastaan, kun 
hallinto- ja valvontajärjestelmää rikotaan vakavasti.

Tarkistus 1769
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 134 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja 
tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, kun 
jäsenvaltio on toteuttanut keskeytyksen 
lopettamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja 
tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, kun 
jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä on toteuttanut 
keskeytyksen lopettamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 135 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
sääntöjenvastaisuuksien tutkimisesta, 
tarvittavien rahoitusoikaisujen tekemisestä 
ja varojen takaisinperinnästä. Kun on kyse 
järjestelmästä aiheutuvasta 
sääntöjenvastaisuudesta, jäsenvaltion on 
laajennettava tutkimuksiaan siten, että ne 
kattavat kaikki toimet, joihin on voinut 
aiheutua sääntöjenvastaisuuksia.

1. Jäsenvaltioilla tai makroalueen 
kehitysrahastoja perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmillä on ensisijainen 
vastuu sääntöjenvastaisuuksien 
tutkimisesta, tarvittavien rahoitusoikaisujen 
tekemisestä ja varojen takaisinperinnästä. 
Kun on kyse järjestelmästä aiheutuvasta 
sääntöjenvastaisuudesta, jäsenvaltion tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän on 
laajennettava tutkimuksiaan siten, että ne 
kattavat kaikki toimet, joihin on voinut 
aiheutua sääntöjenvastaisuuksia.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.
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Tarkistus 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 135 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tehtävä tarpeelliset 
rahoitusoikaisut, jotka liittyvät toimissa tai 
toimenpideohjelmissa havaittuihin 
yksittäisiin tai järjestelmästä aiheutuviin 
sääntöjenvastaisuuksiin. Rahoitusoikaisut 
käsittävät toimen tai toimenpideohjelman 
julkisen rahoitusosuuden peruuttamisen 
kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on 
otettava huomioon sääntöjenvastaisuuksien 
luonne ja vakavuus sekä niistä rahastolle 
aiheutunut taloudellinen tappio, ja sen on 
tehtävä oikeasuhteinen oikaisu. 
Hallintoviranomaisen on sisällytettävä 
rahoitusoikaisut sen tilivuoden 
tilinpäätökseen, jona peruuttamisesta 
päätetään.

2. Jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän on tehtävä 
tarpeelliset rahoitusoikaisut, jotka liittyvät 
toimissa tai toimenpideohjelmissa ja 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmissa
havaittuihin yksittäisiin tai järjestelmästä 
aiheutuviin sääntöjenvastaisuuksiin. 
Rahoitusoikaisut käsittävät toimen tai 
toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman julkisen 
rahoitusosuuden peruuttamisen kokonaan 
tai osittain. Jäsenvaltion on otettava 
huomioon sääntöjenvastaisuuksien luonne 
ja vakavuus sekä niistä rahastolle 
aiheutunut taloudellinen tappio, ja sen on 
tehtävä oikeasuhteinen oikaisu. 
Hallintoviranomaisen on sisällytettävä 
rahoitusoikaisut sen tilivuoden 
tilinpäätökseen, jona peruuttamisesta 
päätetään.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 135 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan 
mukaisesti peruutetun rahastojen 
rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä 
toimenpideohjelmassa, jollei 4 kohdasta 
muuta johdu.

3. Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan 
mukaisesti peruutetun rahastojen 
rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä 
toimenpideohjelmassa tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmassa, jollei 
4 kohdasta muuta johdu.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja 
täytäntöönpanosäädöksillä peruuttamalla 
toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden 77 artiklan mukaisesti 
kokonaan tai osittain, jos se tarvittavan 
tutkinnan jälkeen päätyy siihen, että:

Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan 
mukaisesti peruutetun rahastojen 
rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä 
toimenpideohjelmassa tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmassa, jollei 
4 kohdasta muuta johdu.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä on vakava puute, 
joka on vaarantanut toimenpideohjelmalle 
jo maksetun unionin rahoitusosuuden;

(a) toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä on vakava puute, 
joka on vaarantanut toimenpideohjelmalle 
tai makroalueen kehitysrahasto-
ohjelmalle jo maksetun unionin 
rahoitusosuuden;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltio ei ole täyttänyt 135 artiklan 
mukaisia velvoitteitaan ennen tämän 
kohdan mukaisen oikaisumenettelyn 
vireillepanoa;

(b) jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä ei ole täyttänyt 
135 artiklan mukaisia velvoitteitaan ennen 
tämän kohdan mukaisen oikaisumenettelyn 
vireillepanoa;

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) maksupyyntöön sisältyvät menot ovat 
sääntöjenvastaiset, eikä jäsenvaltio ole 
oikaissut niitä ennen tämän kohdan 
mukaisen oikaisumenettelyn vireillepanoa.

(c) maksupyyntöön sisältyvät menot ovat 
sääntöjenvastaiset, eikä jäsenvaltio tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmä ole 
oikaissut niitä ennen tämän kohdan 
mukaisen oikaisumenettelyn vireillepanoa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisen 
oikaisun määrää päättäessään komissio 
ottaa huomioon sääntöjenvastaisuuden 
luonteen ja vakavuuden samoin kuin 
kyseisessä toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmissä havaittujen 
puutteiden johdosta aiheutuvien 
taloudellisten vaikutusten suuruuden.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisen 
oikaisun määrää päättäessään komissio 
ottaa huomioon sääntöjenvastaisuuden 
luonteen ja vakavuuden samoin kuin 
kyseisessä toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
hallinto- ja valvontajärjestelmissä 
havaittujen puutteiden johdosta aiheutuvien 
taloudellisten vaikutusten suuruuden.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1778
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio perustaa kantansa muiden 
kuin omien yksiköidensä tilintarkastajien 
raportteihin, se tekee omat 
johtopäätöksensä taloudellisista 
seurauksista tarkasteltuaan kyseisen 
jäsenvaltion 135 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä, 
112 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
lähetettyjä tietoja ja jäsenvaltioiden 
mahdollisesti antamia vastineita.

3. Kun komissio perustaa kantansa muiden 
kuin omien yksiköidensä tilintarkastajien 
raportteihin, se tekee omat 
johtopäätöksensä taloudellisista 
seurauksista tarkasteltuaan kyseisen 
jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän 135 artiklan 
2 kohdan mukaisesti toteuttamia 
toimenpiteitä, 112 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti lähetettyjä tietoja ja 
jäsenvaltioiden tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän mahdollisesti 
antamia vastineita.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi 
täytäntöönpanosäädöksillä tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten toimintalinjojen 
osalta.

4. Jos komissio toteaa ohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen 
tarkastelun perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi 
täytäntöönpanosäädöksillä tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten toimintalinjojen 
osalta.
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Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 136 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jäsenvaltio ei täytä 86 artiklassa 
tarkoitettuja velvoitteitaan, komissio voi 
suhteessa siihen, missä määrin näitä 
velvoitteita on jätetty noudattamatta, tehdä 
rahoitusoikaisun peruuttamalla 
rakennerahaston rahoitusosuuden 
kyseiselle jäsenvaltiolle joko kokonaan tai 
osittain.

5. Jos jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä ei täytä 
86 artiklassa tarkoitettuja velvoitteitaan, 
komissio voi suhteessa siihen, missä 
määrin näitä velvoitteita on jätetty 
noudattamatta, tehdä rahoitusoikaisun 
peruuttamalla rakennerahaston 
rahoitusosuuden kyseiselle jäsenvaltiolle 
tai makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmälle 
joko kokonaan tai osittain.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan 
päätöksen tekemistä komissio panee 
menettelyn vireille ilmoittamalla 

1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan 
päätöksen tekemistä komissio panee 
menettelyn vireille ilmoittamalla 
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jäsenvaltiolle alustavat päätelmänsä ja 
pyytämällä jäsenvaltiota toimittamaan 
tutkimuksiinsa perustuvat huomautuksensa 
kahden kuukauden kuluessa.

jäsenvaltiolle tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmälle alustavat 
päätelmänsä ja pyytämällä jäsenvaltiota tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmää 
toimittamaan tutkimuksiinsa perustuvat 
huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan 
päätöksen tekemistä komissio panee 
menettelyn vireille ilmoittamalla 
jäsenvaltiolle alustavat päätelmänsä ja 
pyytämällä jäsenvaltiota toimittamaan 
tutkimuksiinsa perustuvat huomautuksensa 
kahden kuukauden kuluessa.

1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan 
päätöksen tekemistä komissio panee 
menettelyn vireille ilmoittamalla 
jäsenvaltiolle alustavat päätelmänsä ja 
pyytämällä jäsenvaltiota toimittamaan 
tutkimuksiinsa perustuvat huomautuksensa 
kolmen kuukauden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun komissio ehdottaa ekstrapolaatioon 
perustuvaa tai kiinteämääräistä 

2. Kun komissio ehdottaa ekstrapolaatioon 
perustuvaa tai kiinteämääräistä 
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rahoitusoikaisua, jäsenvaltiolle annetaan 
mahdollisuus kyseisiä aineistoja tutkimalla 
osoittaa, että sääntöjenvastaisuus ei 
tosiasiassa ole niin laaja kuin komissio 
arvioi. Sovittuaan asiasta komission kanssa 
jäsenvaltio voi rajoittaa tämän tutkimuksen 
laajuuden aiheelliseen aineiston osaan tai 
otokseen. Aineistojen tutkimiseen varattu 
aika saa asianmukaisesti perusteltuja 
tapauksia lukuun ottamatta olla enintään 
toiset kaksi kuukautta 1 kohdassa 
tarkoitetun kahden kuukauden määräajan 
jälkeen.

rahoitusoikaisua, jäsenvaltiolle tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmälle 
annetaan mahdollisuus kyseisiä aineistoja 
tutkimalla osoittaa, että 
sääntöjenvastaisuus ei tosiasiassa ole niin 
laaja kuin komissio arvioi. Sovittuaan 
asiasta komission kanssa jäsenvaltio tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmä voi 
rajoittaa tämän tutkimuksen laajuuden 
aiheelliseen aineiston osaan tai otokseen. 
Aineistojen tutkimiseen varattu aika saa 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta olla enintään toiset kaksi 
kuukautta 1 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan jälkeen.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa huomioon kaikki 
jäsenvaltion 1 ja 2 kohdassa mainittujen 
määräaikojen kuluessa toimittamat 
todisteet.

3. Komissio ottaa huomioon kaikki 
jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän 1 ja 2 kohdassa 
mainittujen määräaikojen kuluessa 
toimittamat todisteet.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.
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Tarkistus 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission 
alustavia päätelmiä, komissio kutsuu 
jäsenvaltion järjestämäänsä kuulemiseen, 
jotta varmistetaan, että rahoitusoikaisun 
soveltamista koskevien komission 
päätelmien perustana on käytettävissä 
kaikki asiaankuuluvat tiedot ja 
huomautukset.

4. Jos jäsenvaltio tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmä ei hyväksy 
komission alustavia päätelmiä, komissio 
kutsuu jäsenvaltion järjestämäänsä 
kuulemiseen, jotta varmistetaan, että 
rahoitusoikaisun soveltamista koskevien 
komission päätelmien perustana on 
käytettävissä kaikki asiaankuuluvat tiedot 
ja huomautukset.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta 
tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos 
jäsenvaltion kanssa on kuulemisen 
perusteella sovittu kyseisten lisätietojen 
toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon 
kaikki menettelyn kuluessa toimitetut 
tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei 
pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona komissio lähetti kutsun 

5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta 
tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos 
jäsenvaltion tai makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmän kanssa on 
kuulemisen perusteella sovittu kyseisten 
lisätietojen toimittamisesta. Komissio ottaa 
huomioon kaikki menettelyn kuluessa 
toimitetut tiedot ja huomautukset. Jos 
kuulemista ei pidetä, kuuden kuukauden 
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kuulemiseen. määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
komissio lähetti kutsun kuulemiseen.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1788
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmalle osoitettua tukea.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6a. Jos vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva jäsenvaltio täyttää 
22 artiklan 1 kohdassa mainitut 
edellytykset, komissio käynnistää 
jäsenvaltion pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53a artiklan mukaisesti talousarviota 
keskitetysti toteuttamalla erityisohjelman, 
jotta jäsenvaltion keskeytettyjen 
maksusitoumusten varat ja/tai 
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takaisinperityt varat sekä korkotuotot tai 
sellaiset määrärahat, joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä, voidaan yhdistää ja 
sijoittaa talouskasvun edistämiseksi 
erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin.

Or. de

Tarkistus 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 138 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden velvoitteet Jäsenvaltioiden ja makroalueen 
kehitysrahaston perustaneiden 
jäsenvaltioiden ryhmien velvoitteet

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 138 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission tekemä rahoitusoikaisu ei 
vaikuta jäsenvaltion velvoitteeseen periä 
varat takaisin tämän asetuksen 135 artiklan 
2 kohdan mukaisesti eikä jäsenvaltion 
velvoitteeseen periä perussopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valtiontuki neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 659/1999* 14 artiklan mukaisesti.

Komission tekemä rahoitusoikaisu ei 
vaikuta jäsenvaltion velvoitteeseen tai 
makroalueen kehitysrahaston 
perustaneiden jäsenvaltioiden ryhmän 
velvoitteeseen periä varat takaisin tämän 
asetuksen 135 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
eikä jäsenvaltion velvoitteeseen periä 
perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu valtiontuki neuvoston asetuksen 
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(EY) N:o 659/19991 14 artiklan mukaisesti.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – V3 osasto

Komission teksti Tarkistus

Toimenpideohjelmien suhteellinen 
valvonta

Toimenpideohjelmien ja makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien suhteellinen 
valvonta.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpideohjelmien suhteellinen 
valvonta

Toimenpideohjelmien ja makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelmien suhteellinen 
valvonta.

Or. sk

                                               
1 EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.
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Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 250 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 200 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
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tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1797
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 250 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 250 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
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joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

tarkastus ennen kuin kaikki kyseessä olevat 
131 artiklan mukaiset menot päätetään. 
Muihin toimiin ei kohdisteta enempää kuin 
yksi tarkastus tilivuotta kohden ennen 
131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Or. it

Perustelu

Toimintaohjelmien valvonnan todellisen suhteellisuuden varmistamiseksi ehdotetaan, että 
toimen tukikelpoisten menojen kokonaismäärän ollessa korkeintaan 250 000 euroa siihen ei 
kohdisteta enempää kuin yksi tarkastus.

Tarkistus 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun toimenpideohjelmaa koskeva uusin 
tarkastuslausunto osoittaa, ettei merkittäviä 
puutteita ole, komissio voi sopia 
tarkastusviranomaisen kanssa seuraavassa 
118 artiklan 3 kohdan mukaisessa 
kokouksessa, että tarvittavan tarkastustyön 
määrään voidaan tehdä todetun riskin 
mukainen oikeasuhtainen vähennys. 
Sellaisissa tapauksissa komissio ei suorita 
omia paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, 
jollei ole osoituksia sellaisiin komissiolle 
tilivuonna ilmoitettuihin menoihin 
vaikuttavista puutteista, joiden osalta on 
annettu tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskeva päätös.

2. Kun toimenpideohjelmaa tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelmaa
koskeva uusin tarkastuslausunto osoittaa, 
ettei merkittäviä puutteita ole, komissio voi 
sopia tarkastusviranomaisen kanssa 
seuraavassa 118 artiklan 3 kohdan 
mukaisessa kokouksessa, että tarvittavan 
tarkastustyön määrään voidaan tehdä 
todetun riskin mukainen oikeasuhtainen 
vähennys. Sellaisissa tapauksissa komissio 
ei suorita omia paikan päällä tehtäviä 
tarkastuksia, jollei ole osoituksia sellaisiin 
komissiolle tilivuonna ilmoitettuihin 
menoihin vaikuttavista puutteista, joiden 
osalta on annettu tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskeva päätös.

Or. sk
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Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio toimenpideohjelman 
tapauksessa toteaa voivansa luottaa 
tarkastusviranomaisen lausuntoon, se voi 
sopia tarkastusviranomaisen kanssa, että se 
rajaa omat paikan päällä tehtävät 
tarkastuksensa tarkastusviranomaisen työn 
tarkastamiseen, jollei 
tarkastusviranomaisen työtä koskevista 
puutteista ole osoituksia tilivuodelta, joiden 
osalta on annettu tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskeva päätös.

3. Kun komissio toimenpideohjelman tai 
makroalueen kehitysrahasto-ohjelman
tapauksessa toteaa voivansa luottaa 
tarkastusviranomaisen lausuntoon, se voi 
sopia tarkastusviranomaisen kanssa, että se 
rajaa omat paikan päällä tehtävät 
tarkastuksensa tarkastusviranomaisen työn 
tarkastamiseen, jollei 
tarkastusviranomaisen työtä koskevista 
puutteista ole osoituksia tilivuodelta, joiden 
osalta on annettu tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskeva päätös.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 140 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkastusviranomainen ja komissio 
voivat kohdistaa toimiin tarkastuksia, jos 
riskinarvioinnissa on todettu erityinen 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten riski ja 
jos on osoituksia kyseisen 

4. Tarkastusviranomainen ja komissio 
voivat kohdistaa toimiin tarkastuksia, jos 
riskinarvioinnissa on todettu erityinen 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten riski ja 
jos on osoituksia kyseisen 
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toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä olevista vakavista 
puutteista, minkä lisäksi ne voivat suorittaa 
tarkastuksia kaikkien toimeen liittyvien 
menojen 131 artiklan mukaista päättämistä 
seuraavien kolmen vuoden aikana, 
tarkastusotannan yhteydessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Komissio voi milloin tahansa 
tarkastaa toimia arvioidakseen 
tarkastusviranomaisen työtä uudelleen 
suoritetun tarkastuksen avulla.

toimenpideohjelman tai makroalueen 
kehitysrahasto-ohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä olevista vakavista 
puutteista, minkä lisäksi ne voivat suorittaa 
tarkastuksia kaikkien toimeen liittyvien 
menojen 131 artiklan mukaista päättämistä 
seuraavien kolmen vuoden aikana, 
tarkastusotannan yhteydessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Komissio voi milloin tahansa 
tarkastaa toimia arvioidakseen 
tarkastusviranomaisen työtä uudelleen 
suoritetun tarkastuksen avulla.

Or. sk

Perustelu

Otetaan huomioon innovaatio-osan lisääminen yhteiseen strategiakehykseen.

Tarkistus 1802
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Neljäs osa – 142 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja, eikä sitä voida 
soveltaa takautuvasti.

Or. de

Perustelu

Delegoituja säädöksiä ei saa soveltaa takautuvasti, jotta oikeusvarmuus voidaan säilyttää ja 
hallinnon yksinkertaistaminen estää.

Tarkistus 1803
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Neljäs osa – 142 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja. Delegoituja 
säädöksiä ei sovelleta takautuvasti.

Or. de

Tarkistus 1804
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
Neljäs osa – 142 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

Delegoituja säädöksiä ei sovelleta 
takautuvasti.

Or. de

Perustelu

Takautuvasti sovellettavat delegoidut säädökset aiheuttavat kunnallisissa tuensaajissa 
epävarmuutta ja epäluottamusta ja sitovat hallinnollisia voimavaroja kaikilla tasoilla.

Tarkistus 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Neljäs osa – 142 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa tarkoitettu säädösvalta 
siirretään määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Tässä asetuksessa tarkoitettu säädösvalta 
siirretään vuodeksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.
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Or. es

Perustelu

Esitys, jonka mukaan komissiolla olisi toimivalta määräämättömäksi ajaksi laatia delegoituja 
säädöksiä selvittämään yhteisön lainsäädännöllisiä normeja, antaa Euroopan komissiolle 
sääntelytoimivallan koko ohjelmakaudelle 2014–2020, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuutta 
ja kyvyttömyyttä oikeudelliseen puolustautumiseen.

Tarkistus 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -I
Yhteinen strategiakehys

Strategiakehys on tarkoitettu 10 artiklan 
mukaisesti keinoksi koordinoida, 
integroida ja tasapainottaa eri 
politiikkojen tavoitteita tietyissä 
alueellisissa yhteyksissä ja erityisesti 
keinoksi koordinoida ja tasapainottaa 
ensisijaisia investointikohteita 9 artiklassa 
vahvistettujen temaattisten tavoitteiden 
mukaisesti.
1. Monialaiset periaatteet ja haasteet
1.1 Kumppanuus ja monitasohallinto
1.1.1. Monitasohallintoperiaate edellyttää 
koordinoituja toimia, jotka toteutetaan 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
mukaisesti ja kumppanuusjärjestelyin. 
Periaatetta on myös toteutettava 
toiminnallisena ja institutionaalisena 
yhteistyönä, erityisesti unionin 
politiikkojen laatimiseni ja 
täytäntöönpanemisen osalta. Tämän
asetuksen suora viittaus 
monitasohallintoperiaatteeseen vahvistaa 
periaatetta ja antaa koheesiopolitiikalle 
lisäarvoa.
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1.1.2 Monitasohallinnon periaatetta on 
kunnioitettava, jotta voidaan helpottaa 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
koheesion saavuttamista ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
unionin ensisijaisten tavoitteiden 
toteuttamista.
1.1.3 Varmistaakseen monitasohallinnon 
tehokkuuden jäsenvaltioiden ja alueiden 
on toteutettava seuraavat toimet:
a) kumppanuuksien täytäntöönpano 
5 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti;
b) koordinointimekanismien 
perustaminen hallinnon eri tasojen välille 
perustuslaillista toimivaltaa koskevien 
järjestelmiensä mukaisesti;
c) säännöllinen raportointi 
kumppanuuksien täytäntöönpanosta.
1.1.4 Kumppanuus on toteutettava 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa siten, 
että alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
osallistuvat suoraan 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun sekä kyseisten ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Talouselämän 
osapuolet ja työmarkkinaosapuolet, muut 
viranomaiset ja kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, mukaan lukien 
ympäristökumppanit, valtioista 
riippumattomat järjestöt ja tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet, on myös osallistettava 
kumppanuuksien varmistamiseksi 
kaikissa politiikan täytäntöönpanon 
vaiheissa.
1.2 Kestävä kehitys
1.2.1 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklan mukainen 
kestävän kehityksen periaate liittyy 
sellaiseen käsitykseen edistyksestä, jonka 
mukaan sosiaaliset, taloudelliset ja 
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ympäristöä koskevat näkökohdat on 
yhdistettävä tarkasteltaessa nykyisten ja 
tulevien sukupolvien hyvinvointia ja 
parempaa elämänlaatua.
1.2.2 Kestävän kehityksen näkökohtien ja 
saastuttaja maksaa -periaatteen on siksi 
oltava olennainen osa kaikkia 
suunnitelmia aina niiden suunnittelusta 
toteutukseen, seurantaan ja arviointiin. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamatta jättäminen voidaan sallia 
ainoastaan poikkeustapauksissa ja mikäli 
toteutetaan selkeitä lieventäviä 
toimenpiteitä.
1.2.3 Suoriutuakseen edessään olevista 
monimutkaisista haasteista 
jäsenvaltioiden ja alueiden on 
hyödynnettävä kaikkia käytettävissä olevia 
unionin politiikan välineitä. Erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
voimavarat on keskitettävä sitä 
ehkäiseviin ja hillitseviin toimiin. Yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
tuella tehtävien uusien investointien on 
oltava sellaisia, että ne luontaisesti 
kestävät ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutuksia.
1.2.4 EAKR:stä ja koheesiorahastosta on 
jatkossakin tehtävä merkittäviä 
investointeja jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden infrastruktuureihin, jotta 
saavutettaisiin vesipolitiikan 
puitedirektiivin1 ja muiden 
asiaankuuluvien direktiivien vaatimukset.
Kestävien toimien edistämiseen tähtääviä 
teknisiä ratkaisuja on olemassa ja uusia 
ratkaisuja kehitetään, minkä vuoksi 
EAKR:stä on jatkossakin tuettava 
tutkimusta kyseisellä alalla. Tuella on 
pyrittävä täydentämään 
Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvia 
toimenpiteitä. Biologista 
monimuotoisuutta koskevia toimia 
voidaan rahoittaa Euroopan maatalouden 
kehittämisen maatalousrahastosta ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. 
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Euroopan maatalouden kehittämisen 
maatalousrahastosta voidaan myöntää 
tukea myös maankäyttäjille, jos 
pakollisista ympäristövaatimuksista 
aiheutuu aluekohtaisia haittoja.
1 EUVL…..Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 
23. lokakuuta 2000.
1.2.5 Kestävään kehitykseen pyrkimisen ei 
tule olla tekninen toimenpide. Tavoitteen 
valtavirtaistamisen varmistamiseksi 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
käytännön toiminnassa 
hallintoviranomaisten on otettava tavoite 
huomioon riittävästi ja johdonmukaisesti 
ohjelman koko elinkaaren ajan ja oltava 
aktiivisempia toimenpiteistä aiheutuvien 
ympäristön kannalta haitallisten 
vaikutusten vähentämiseksi muun muassa
seuraavien toimien avulla:
a) investointien kohdentaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin,
b) investointitarpeen harkitseminen 
tarkkaan, jos investoinneilla olisi 
merkittäviä ympäristön kannalta 
haitallisia vaikutuksia,
c) pitkän aikavälin näkökulman 
omaksuminen vaihtoehtoisten 
investointimenetelmien 
elinkaarikustannusten vertailussa,
d) lisäämällä ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen käyttöä.
1.3 Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys
1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
lisättävä toimiaan epätasa-arvon 
poistamiseksi ja miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon edistämiseksi sekä 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseksi 
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yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
pyrittävä miesten ja naisten väliseen tasa-
arvoon ja toteutettava asianmukaisia 
toimia estääkseen kaikenlaisen syrjinnän 
sellaisten ohjelmien toimien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa, jotka saavat 
osan rahoituksestaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvista rahastoista, ja osoitettava 
selvästi toimet, joiden avulla periaate 
otetaan huomioon ohjelmissa.
1.3.3 Naisten laajempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on erittäin tärkeää saada 
laajemman osallistumisen potentiaali 
käyttöön parantamalla naisten 
työllisyysastetta. Esteitä naisten 
osallistumiselle työmarkkinoille on siis 
käsiteltävä kaikilta osin. Jäsenvaltioiden 
ja alueiden on varmistettava, että ESR:n 
lisäksi myös EAKR:stä, 
koheesiorahastosta, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta rahoitetaan toimia, 
jotka edistävät naisten taloudellista 
riippumattomuutta, edesauttavat 
asianmukaisen tasapainon saavuttamista 
työn ja perhe-elämän välillä ja edistävät 
naisten mahdollisuuksia yrittäjinä.
1.3.4 Ohjelmien seurannan ja arvioinnin 
avulla on helpompi mitata yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
odotetun osuuden vaikutusta sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon.
1.4 Esteettömyys
1.4.1 Kaikkien tuotteiden ja palveluiden, 
joita tarjotaan suurelle yleisölle ja joiden 
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rahoituksesta osa on peräisin yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista rahastoista, 
on oltava esteettömiä. Erityisesti 
rakennetun ympäristön, liikenteen, tiedon 
ja viestintätekniikan esteettömyys on 
keskeistä muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien ja vammaisten 
osallistamiseksi.
1.4.2 On elintärkeää ottaa muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
tarpeet asianmukaisesti huomioon, jotta 
voidaan edistää heidän pääsyään 
työmarkkinoille ja täysipainoista 
yhteiskunnallista osallistumistaan.
1.4.3 Jotta Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet voidaan saavuttaa, 
jäsenvaltioiden ja alueiden on jatkettava 
sosiaalisen koheesion edistämistä kaikilla 
EU:n alueilla tasavertaisesti 
taloudelliseen ja alueelliseen koheesioon 
nähden.
1.5 Väestörakenne
1.5.1 Väestörakenteen muutokseen 
sopeutuminen on tulevina 
vuosikymmeninä yksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden keskeisimmistä haasteista. 
Pienemmän työssäkäyvän väestön ja 
eläkeläisten suuremman osuuden 
yhdistelmä rasittaa jäsenvaltioiden 
hyvinvointipalveluita entisestään ja 
rasittaa siten myös unionin taloudellista 
kilpailukykyä.
1.5.2 Väestörakenteen muutos synnyttää 
uusia haasteita. Väestörakenteen 
kehitystä on tarkkailtava ja siihen on 
vastattava erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla, kun erilaisia 
kehityssuuntia havaitaan. Jäsenvaltioiden 
ja alueiden on turvauduttava yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin rahastoihin 
kehittääkseen räätälöityjä strategioita 
väestörakenteen haasteisiin vastaamiseksi 
ja luodakseen mahdollisuuksia 
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senioritalouden kehittämiseksi.
1.5.3 Ikääntyneiden henkilöiden 
työmahdollisuuksien parantaminen 
hyödyttää monin tavoin yksilöitä, 
yhteiskuntia ja julkista taloutta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
hyödynnettävä yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia rahastoja toteuttaakseen toimia 
kaikkien ikäryhmien osallistamisen 
helpottamiseksi. Kaikkien olemassa 
olevien inhimillisten voimavarojen 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella 
tavalla, mukaan lukien toimet 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, 
kuvastaa yhtä yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen kiireellisistä 
tehtävistä sen edistämiseksi, että unionin 
koko väestön potentiaalia voidaan 
hyödyntää parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tämä voidaan saavuttaa 
parantamalla koulutuksen saatavuutta, 
vähimmäistasoa ja laatua sekä 
parantamalla sosiaalituen rakenteita. 
Investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin 
edistäisivät myös kaikkien unionin 
kansalaisten pitkää ja tervettä työelämää.
1.5.4 Laatiessaan ohjelmiaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden on otettava 
huomioon väestörakenteen muutoksen 
pitkän aikavälin haasteet. Alueilla, joihin 
väestörakenteen muutos vaikuttaa eniten, 
on määritettävä toimenpiteet, joilla
a) tuetaan väestön uusiutumista 
parantamalla perheiden oloja sekä työ- ja 
perhe-elämän välistä tasapainoa;
b) parannetaan työllisyyttä sekä 
parannetaan tuottavuutta ja taloudellista 
suorituskykyä investoimalla koulutukseen 
ja tutkimukseen;
c) keskitytään koulutuksen ja 
sosiaalitukirakenteiden riittävyyteen ja 
laatuun;



PE491.058v01-00 42/87 AM\903907FI.doc

FI

ja
d) varmistetaan kustannustehokas 
terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito, 
infrastruktuuri-investoinnit mukaan 
lukien.
1.6 Yhdennetty lähestymistapa
1.6.1 Yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on olennainen osa 
tehokasta vastaamista haasteisiin, joita 
jäsenvaltiot ja alueet kohtaavat. Haasteet 
liittyvät globalisaation, ympäristöä ja 
energiaa koskevien huolien, 
ikääntymiseen liittyvien ongelmien ja 
väestörakenteen muutoksen, tekniikan 
muutoksen ja innovaatiotarpeiden sekä 
tuloerojen ja sosiaalisen eriytymisen 
vaikutuksiin. Ongelmat ovat 
monimutkaisia ja liittyvät toisiinsa, minkä 
vuoksi ratkaisujen on onnistuakseen 
oltava yhdennettyjä, monialaisia ja 
moniulotteisia.
1.6.2 Tässä yhteydessä yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat rahastot 
mahdollistavat EU:n eri rahastojen 
voimien yhdistämisen paketeiksi, jotka on 
räätälöity sopimaan paikallisiin ja 
alueellisiin erityistarpeisiin.
1.6.3 Kehittäessään strategioitaan ja 
ohjelmiaan sopivimpien toimenpiteiden 
määrittämiseksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden on kiinnitettävä huomiota 
erityisesti hallitseviin alueellisiin, 
rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
piirteisiin, kuten kyseisen alueen 
liikenneyhteydet, työllisyysmallit ja 
työvoiman liikkuvuus, maaseudun ja 
kaupunkien yhteydet, alojen väliset 
paikalliset keskinäiset riippuvuussuhteet, 
kulttuuriperintö, ikääntyminen ja 
väestörakenteen muutokset jne.
1.6.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
analysoitava, mitä merkittäviä 
yhteiskunnallisia haasteita niillä on 
edessään. Vastatakseen haasteisiin niiden 
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on myös huomioitava, mihin kansalaisten 
hyvinvoinnin erityisiin osa-alueisiin ne 
haluavat vaikuttaa ja mitä osa-alueita 
kehittää politiikkansa avulla ja miten 
politiikka suunnitellaan ja toteutetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai alueen erityisissä 
oloissa.
1.6.5 Edistääkseen hyviä politiikkoja, 
jotka on räätälöity alueellisiin 
erityistarpeisiin, jäsenvaltioiden ja 
alueiden on kehitettävä politiikan 
suunnittelun ja toteuttamisen yhdennettyä 
alueellista lähestymistapaa ottaen 
huomioon asiaankuuluvat taustatekijät 
mutta keskittyen seuraaviin keskeisiin 
elementteihin:
a) alueen Eurooppa 2020 -strategiaan 
liittyvien kehitysmahdollisuuksien ja 
-valmiuksien arvioiminen;
b) arvio alueen kehityshaasteista ja sen 
kyvystä puuttua niihin;
c) politiikan suunnittelun ja toteuttamisen 
asianmukaisen alueellisen mittakaavan ja 
alueellisten olojen huomioiminen 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;
d) politiikan tehokkaan toteuttamisen 
varmistamiseksi tarvittavien 
monitasohallinnon järjestelyjen 
suunnittelu;
e) politiikan seurannassa ja arvioinnissa 
käytettävien sopivien tulosindikaattorien 
valinta.
2. Synergiat ja koordinointi yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen ja 
muiden EU:n politiikkojen välineiden 
välillä
2.1 Johdanto
2.1.1 Kun tarkoituksena on saavuttaa 
kestävän kasvun ja kehityksen kannalta 
parhaat mahdolliset käytännön tulokset, 
on tärkeää koordinoida kaikki unionin 
politiikat ja niihin liittyvät välineet, jotka 
vaikuttavat taloudellisen, sosiaalisen ja 
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alueellisen koheesion saavuttamiseen ja 
alueiden tasapainoisempaan kehitykseen 
EU:ssa. Tämän on näyttävä myös unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten ja alueellisten 
talousarvioiden parempana 
koordinointina yhteisten poliittisten 
prioriteettien rahoituksessa ja parempana 
vertikaalisena yhteistyönä EU:n sekä 
kansallisten ja alueellisten yksiköiden 
välillä.
2.1.2 Synergiaetujen saavuttaminen ja 
koordinointi eivät merkitse samojen 
ratkaisujen soveltamista kaikkiin. Tässä 
yhteydessä on tarpeen analysoida 
tarkemmin unionin politiikkojen 
vaikutuksia alueisiin ja koheesioon 
tehokkaiden synergiaetujen 
saavuttamisen edistämiseksi ja 
sopivimpien EU:n tason keinojen 
määrittämiseksi ja edistämiseksi 
paikallisten ja alueellisten investointien 
tukemisessa.
2.1.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
varmistettava, että ohjelmatyö ja 
toteuttamisvaihe ovat johdonmukaisia 
suhteessa yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
rahastojen tukemiin toimenpiteisiin ja 
EU:n muiden politiikkojen tavoitteisiin. 
Siksi niiden on pyrittävä
a) määrittämään ja hyödyntämään 
unionin eri välineiden keskinäistä 
täydentävyyttä kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä suunnittelu- että 
toteutusvaiheessa;
b) optimoimaan olemassa olevat rakenteet 
ja tarvittaessa luomaan uusia rakenteita, 
jotka helpottavat eri välineiden ja 
rakenteiden koordinointia kansallisella 
tasolla koskevien prioriteettien strategista 
määrittämistä, välttämään toimien 
toistamista ja määrittämään alueita, jotka 
tarvitsevat lisää taloudellista tukea;
c) hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuudet yhdistää tukea eri 
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välineistä yksittäisten toimintojen 
tukemiseksi ja tekemään tiivistä 
yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka 
vastaavat muiden kansallisten välineiden 
täytäntöönpanosta johdonmukaisten ja 
virtaviivaisten rahoitusmahdollisuuksien 
toteuttamiseksi tuensaajille.
2.2 Horisontti 2020
2.2.1 On ratkaisevan tärkeää vahvistaa 
koheesiopolitiikan ja 
Horisontti 2020 -ohjelman välistä 
synergiaa ja täydentävyyttä ja samalla 
jakaa toiminta-alueet selvästi niiden 
välillä.
2.2.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
kansallisen uudistusohjelman mukaisesti 
kehitettävä älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai alueellinen 
tutkimus- ja innovointistrategia. Strategia 
on kehitettävä kansallisten tai alueellisten 
hallintoviranomaisten ja suoraan 
Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvien 
viranomaisten tiiviinä yhteistyönä, mutta 
työhön on otettava mukaan myös 
sidosryhmiä, kuten yliopistoja ja 
korkeakouluja, paikallisen teollisuuden 
edustajia ja työmarkkinaosapuolia. 
Innovointistrategioissa on otettava 
huomioon Horisontti 2020 -ohjelmaa 
edeltävät ja sen jälkeen toteutettavat 
toimet.
2.2.3 Alkupään toimia tutkimuksen ja 
innovoinnin toimijoiden valmistelemiseksi 
Horisontti 2020 -hankkeisiin 
osallistumiseen (huippuosaamiseen 
johtava tie) kehitetään valmiuksien 
kehittämisen avulla. Viestintää ja 
yhteistyötä Horisontti 2020 -ohjelman 
kansallisten yhteyspisteiden ja yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
hallintoviranomaisten välillä on 
vahvistettava, erityisesti sellaisten 
Horisontti 2020 -ohjelman esivalinnassa 
valittujen hankkeiden osalta, jotka eivät 
ole saaneet rahoitusta resurssien puutteen 
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vuoksi.
2.2.4 Loppupään toimien on tarjottava 
keinot hyödyntää ja levittää markkinoille 
Horisontti 2020 -ohjelmaan perustuvan 
tutkimus- ja innovointitoiminnan 
tuloksia, ja niihin voi kuulua muun 
muassa seuraavia toimia: koelaitokset ja 
esittelypaikat, konseptin toimivuuden 
osoittamisen ja alkuvaiheen rahoitus, 
yrityshautomot, soveltava tutkimus, tietyt 
teollisuuden ja teknologian siirron
valmiudet ja klusterien tukeminen.
2.2.5 Kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille on annettava 
innovointistrategioiden suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon yhteistä tukea, johon 
voi lukeutua tuki EU:n etujen mukaisten 
tutkimus- ja innovointi-infrastruktuurien 
yhteisrahoitusta koskevien 
mahdollisuuksien määrittämiseen, 
kansainvälisen yhteistyön edistäminen, 
vertaisarviointien avulla toteutettava 
menetelmiin liittyvä tuki, parhaiden 
käytänteiden vaihto ja koulutus eri 
alueilla.
2.2.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
harkittava seuraavia lisätoimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on ottaa käyttöön 
niiden huippuosaamisen ja innovoinnin 
potentiaali Horisontti 2020 -ohjelmaa 
täydentävällä ja sen kanssa synergiaa 
luovalla tavalla:
a) vähemmän kehittyneiden 
jäsenvaltioiden nousevien 
osaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen johtavien 
vastaavien tahojen kanssa muualla 
Euroopassa;
b) yhteyksien luominen 
innovaatioklusterien välille ja 
huippuosaamisen tunnistaminen 
vähemmän kehittyneillä alueilla;
c) "ERA-oppituolien" perustaminen 
tunnustettujen opettajien ja tutkijoiden 
houkuttelemiseksi; ja
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d) tuki tutkijoiden ja innovaatioiden 
kehittäjien pääsylle kansainvälisiin 
verkostoihin.
2.3 Life-ohjelma
2.3.1 Synergia sellaisten unionin 
politiikan välineiden (sekä 
rahoitusvälineiden että muiden) kanssa, 
jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen, ympäristönsuojeluun ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuteen, on 
hyödynnettävä aina kun mahdollista.
2.3.2 Koska ohjelmat edistävät kestävän 
kasvun tavoitteita voimakkaamman 
temaattisen painotuksen ja vahvistetun 
kestävän kehityksen periaatteen avulla, 
2.3.1 kohdassa tarkoitetut synergiat ovat 
luontainen osa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia rahastoja koskevaa 
sääntelykehystä.
2.3.3 On pyrittävä saavuttamaan 
synergiaetuja Life-ohjelman kanssa, 
erityisesti yhdennetyillä hankkeilla, jotka 
koskevat luontoa (esimerkiksi 
ekosysteemipalveluita ja biologista 
monimuotoisuutta), vettä, jätteitä, ilmaa, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista. Koordinointi Life-ohjelman 
kanssa on varmistettava tukemalla 
luonteeltaan täydentäviä hankkeita ja 
edistämällä Life-ohjelmassa 
vahvistettujen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.
2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointien 
(YVA), kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointien 
(SIA), strategisten ympäristöarviointien 
(SYA) ja muiden asianmukaisten 
välineiden käyttöä on edistettävä 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten ottamiseksi huomioon 
alueellisessa suunnittelussa 
(makroaluestrategiat mukaan lukien) 
sekä alueellisessa ja paikallisessa 
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päätöksenteossa.
2.3.5 Vihreämmän talouden luomiseksi 
jäsenvaltioiden ja alueiden on edistettävä 
vihreää infrastruktuuria, ekoinnovointia 
ja innovatiivisen tekniikan omaksumista.
2.3.6 Valmiuksien kehittäminen on 
edellytys tällaisten toimien toteuttamiselle, 
ja sillä on parannettava paikallisten ja 
alueellisten kumppanien mahdollisuuksia 
ja kehitettävä niiden taitoja.
2.3.7 Ottaen huomioon, että ympäristöön 
liittyvät haasteet eivät noudata 
hallinnollisia rajoja, rajat ylittävä ja 
alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 
EU:n, kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten välillä on 
äärimmäisen tärkeää biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonvarojen 
suojelemiseksi kaikilla alueilla. 
Alueellisen yhteistyön mahdollisuuksien 
ja tiedon, kokemusten ja parhaiden 
käytänteiden vaihdon parempi 
hyödyntäminen edistäisi merkittävästi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien 
tavoitteiden saavuttamista.
2.3.8 Lisäksi yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen antama rahoitus on 
koordinoitava NER 300 -ohjelmasta 
myönnettävän tuen kanssa. Kyseinen 
ohjelma käyttää tuloja, jotka se saa 
huutokauppaamalla 
päästökauppajärjestelmän2

päästöoikeuksia.
2 EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39–48, 
2010/670/EU: komission päätös, annettu 
3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten 
kaupallisten demonstrointihankkeiden, 
joiden tavoitteena on ympäristön kannalta 
turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja 
geologinen varastointi, ja innovatiivisia 
uusiutuviin energialähteisiin liittyviä 
teknologioita käsittelevien 
demonstrointihankkeiden rahoittamista 
koskevista perusteista ja toimenpiteistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivillä 2003/87/EY perustetun 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
yhteydessä (2010/670/EU), EUVL L 275, 
25.10.2003, s. 32–46.
2.4 Yhteinen Erasmus
2.4.1 Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
rahastojen ja Yhteinen Erasmus 
-ohjelman välistä synergiaa on lisättävä, 
jotta ihmisiin tehtävillä investoinnilla olisi 
mahdollisimman suuri vaikutus. 
Investoinnit hyödyttävät ratkaisevasti sekä 
yksilöitä että koko yhteiskuntaa 
edistämällä kasvua ja vaurautta. Yhteinen 
Erasmus -ohjelmalla tuetaan ainoastaan 
valtioiden välisiä hankkeita, kun taas 
koheesiopolitiikassa korostuu alueellinen 
ulottuvuus. Jäsenvaltioita ja alueita 
kannustetaan kokeilemaan Yhteinen 
Erasmus -ohjelman valtioiden välisen 
yhteistyön tuloksena syntyneitä välineitä 
ja menetelmiä ja panemaan niitä 
täytäntöön alueillaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen avulla.
2.4.2 Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että koheesiopolitiikkaa ja 
Yhteinen Erasmus -ohjelmaa 
koordinoidaan tehokkaasti tekemällä 
selvä ero niillä tuettavien 
investointityyppien ja kohderyhmien 
välille. Yhteinen Erasmus -ohjelma 
keskittää tukensa opiskelijoiden, nuorten 
ja henkilökunnan valtioiden rajat 
ylittävään oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen, eri puolilla Eurooppaa 
sijaitsevien organisaatioiden ja laitosten 
strategiseen kumppanuuteen ja toimiin, 
joilla tuetaan politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikan 
varsinaisia ensisijaisia investointikohteita 
ovat koulutus, työvoimakoulutus ja 
aikuisopiskelijoiden liikkuvuus.
2.4.3 Parempia tuloksia saavutetaan 
lisäksi edistämällä liikkuvuutta edistäville 
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toimille myönnettävän rahoituksen ja 
Yhteinen Erasmus -ohjelman puitteissa 
EU:n tasolla tunnistettujen parhaiden 
käytänteiden ja innovatiivisten 
hankkeiden valtavirtaistamiseen 
myönnetyn rahoituksen täydentävyyttä. 
Ohjelman puitteissa perustetut kansalliset 
toimistot voivat edesauttaa koordinoinnin
onnistumista.
2.5 Verkkojen Eurooppa -väline, 
Euroopan laajuiset verkot ja energia- ja 
televerkot
2.5.1 Jotta voitaisiin saavuttaa 
mahdollisimman paljon eurooppalaista 
lisäarvoa, EAKR:n, koheesiorahaston, 
Euroopan laajuisten verkkojen ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
suunnittelussa on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että eri 
infrastruktuurilajien (liikenteen, energian 
ja tietoliikenteen) välille mahdollistetaan 
parhaat mahdolliset yhteydet paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla sekä 
koko unionin alueella. Varojen 
mahdollisimman suuri vipuvaikutus on 
varmistettava hankkeissa, joilla on 
eurooppalainen ja sisämarkkinoita 
koskeva ulottuvuus, erityisesti liikenne-, 
energia- ja digitaalisten verkkojen osalta.
2.5.2 Kansallinen infrastruktuuri on 
suunniteltava johdonmukaisesti ottaen 
huomioon unionin sisäisten rajat 
ylittävien yhteyksien kehittäminen ja 
kehittäen jäsenvaltioiden sisäisiä 
yhteyksiä eri alueiden välillä, ja 
suunnitelmien on perustuttava liikenteen 
todelliseen ja ennustettuun kysyntään. 
Suunnitelmissa on myös määritettävä 
puuttuvat yhteydet ja pullonkaulat.
Investoinneilla alueiden yhdistämiseen 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) kattavaan verkkoon ja 
ydinverkkoon on varmistettava, että 
kaupunki- ja maaseutualueet hyötyvät 
suurten verkkojen tarjoamista 
mahdollisuuksista.
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2.5.3 Sellaiset investoinnit, joiden 
vaikutukset ovat yksittäistä jäsenvaltioita 
laajemmat, on koordinoitava 
TENT-T-suunnittelun kanssa, jotta 
EAKR:n ja koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin noudattavat 
täysin TENT-T-suuntaviivoja, joissa 
määritellään unionin painopisteet 
liikenteen alalla, kuten
ilmastonmuutoksen haasteen 
käsitteleminen, yhdennetyn 
TEN-T-verkoston kehittäminen 
tulevaisuudessa ja multimodaalikäytävän 
käsite.
2.5.4 Liikenteen valkoisessa kirjassa3

komissio vahvistaa vision 
kilpailukykyisestä ja luonnonvaroja 
tehokkaasti käyttävästä 
liikennejärjestelmästä ja korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä liikenteen alalla 
merkittävästi. Yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen osalta tämä 
tarkoittaa keskittymistä kestäviin 
liikennemuotoihin ja investoimista aloille, 
joilla saadaan eniten eurooppalaista 
lisäarvoa, kuten Euroopan laajuisiin 
verkkoihin. Kun investoinnit on 
määritetty, ne on pantava 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten 
ne edistävät liikkuvuutta, kestävyyttä, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.
3 Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää, COM(2011)144 
lopullinen.
2.5.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
keskitettävä investointejaan uuden 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
olemassa olevan infrastruktuurin 
kapasiteetin lisäämiseen merkittävien 
parannusten avulla.
2.5.6 Meriliikenteessä satamista on 
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kehitettävä tehokkaita saapumis- ja 
lähtöpaikkoja integroimalla ne täysin 
maainfrastruktuuriin. Etusijalle on 
asetettava hankkeet, jotka koskevat 
satamiin pääsyä ja sisämaayhteyksiä. 
Sisävesiväylien kehittämisen on 
vahvistettava niiden osuutta kestävien 
eurooppalaisten tavaraliikenneverkkojen 
edistämisessä.
2.5.7 Täydentävyyteen on pyrittävä 
etenkin sellaisten investointien välillä, 
jotka tehdään EAKR:n ja 
koheesiorahaston yhteisen hallinnon 
puitteissa ja Verkkojen 
Eurooppa -välineestä, joka on suoraan 
hallinnoitu väline ja jossa hankkeiden 
valinta perustuu kilpailuun. Verkkojen 
Eurooppa -välineestä rahoitetaan 
ydinverkkoa (kattavan verkon strategisesti 
tärkeimmät osat) koskevia hankkeita, 
jotka tuottavat eniten eurooppalaista 
lisäarvoa ja vaikuttavat TENT-T-verkon 
suhteen täytäntöönpanon kannalta 
monimutkaisimmilta, kuten puuttuvat 
rajat ylittävät yhteydet, keskeiset 
pullonkaulat ja multimodaalimuodot. 
Koheesiorahasto keskittyy eniten 
eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin 
hankkeisiin pullonkaulojen poistamiseksi 
liikenneverkoista tukemalla TEN-T-
infrastruktuuria sekä ydinverkon että 
kattavan verkon osalta.
2.5.8 Koheesio- ja rakennerahastojen 
avulla toteutetaan paikallisia ja alueellisia 
infrastruktuureja ja niiden yhteyksiä 
ensisijaisiin unionin verkkoihin energian 
ja tietoliikenteen aloilla.
2.5.9 Verkkojen Eurooppa -väline 
täydentää koheesio- ja rakennerahastoja, 
sillä sen avulla edistetään alueellisten ja 
paikallisten kehitystavoitteiden 
saavuttamista infrastruktuurien osalta, 
jotta saataisiin luotua mahdollisimman 
paljon lisäarvoa toimiville, yhdennetyille 
sisämarkkinoille ja sosiaaliselle, 
taloudelliselle ja alueelliselle koheesiolle.
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2.6 IPA, ENPI, EKR
2.6.1 Synergiaa ulkoisten välineiden ja 
koheesiopolitiikan välillä on pyrittävä 
lisäämään, jotta voidaan tehostaa useiden 
unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista. Synergiaa ja 
täydentävyyttä on kehitettävä edelleen 
erityisesti Euroopan kehitysrahaston, 
liittymistä valmistelevan tukivälineen ja 
eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen osalta.
2.6.2 Synergiat koheesiopolitiikan 
puitteissa tehtävän alueellisen yhteistyön 
ja eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineiden välillä 
mahdollistavat syvemmän alueellisen 
integraation ja niitä on hyödynnettävä. 
Mahdollisuus täydentävyyteen välineiden 
välillä on suurin yhteisissä rajat 
ylittävissä toimissa. Siksi jäsenvaltioiden 
ja alueiden on varmistettava, että 
käynnissä olevat toimet liitetään hiljattain 
luotuihin eurooppalaisiin alueellisen 
yhteistyön yhtymiin erityisesti 
koordinoinnin ja parhaiden käytänteiden 
vaihdon suhteen.
3. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
rahastojen koordinointimekanismi
3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
varmistettava, että yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen piiriin kuuluvista 
rahastoista rahoitettavat toimet luovat 
synergiaa ja että virtaviivaistaminen 
johtaa hallintokustannusten 
pienenemiseen ja hallinnollisen taakan 
kevenemiseen kentällä. 
3.2 Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen piiriin kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
ministeriöiden ja hallintoviranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Niiden täytyy 
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erityisesti
a) määrittää toiminta-alueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia rahastoja 
voidaan yhdistää toisiaan täydentävällä 
tavalla tässä asetuksessa vahvistettujen 
temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi,
b) edistää yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
yksittäisistä rahastoista vastaavien 
hallintoviranomaisten osallistumista 
muiden hallintoviranomaisten ja 
asianomaisten ministeriöiden toimintaan 
tukijärjestelmien kehittämisessä 
synergian varmistamiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi,
c) perustaa yhteisiä seurantakomiteoita 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia rahastoja 
täytäntöönpanevia ohjelmia varten ja 
kehittää muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä koordinoinnin 
helpottamiseksi yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen täytäntöönpanosta 
vastaavien viranomaisten välillä,
d) hyödyntää yhteisiä hakijoille ja 
tuensaajille tarkoitettuja sähköisen 
hallinnoinnin ratkaisuja ja keskitettyjä 
asiointipisteitä, joissa annetaan 
neuvontaa kunkin yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan rahaston tarjoamista 
tukimahdollisuuksista.
4. Alueellisen koordinoinnin prioriteetit 
(rajat ylittävä, valtioiden välinen ja 
alueiden välinen)
4.1 Yhteistyössä, joka ylittää hallinnolliset 
rajat ja pyrkii ylittämään luonnolliset 
rajat, piilee suuria mahdollisuuksia 
aluekehitykseen sekä työpaikkojen ja 
koheesion luomiseen. Yhteistyö on usein 
tehokkainta, kun se perustuu yhteiseen 
tarpeeseen yhteisellä alueella.
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4.2. Rajat ylittävä yhteistyö perustuu 
käsitykseen siitä, että monet haasteet eivät 
rajoitu hallinnollisiin rajoihin. Tehokas 
vastaaminen haasteisiin edellyttää 
yhteisiä, yhteistyössä toteutettavia toimia 
ja tiedon jakamista asianmukaisella 
alueellisella tasolla.
4.3 Myös raja-alueihin sisältyviä 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
paikallisesti suuntautuneilla 
tukitoimenpiteillä.
4.4 Kaksi olemassa olevaa 
makroaluestrategiaa on viitoittanut tietä 
asianomaisten osapuolten 
järjestäytymiselle yhteisiin toimiin 
sopivalla alueellisella tasolla. Strategiat 
ovat lisänneet ymmärrystä yhteistyön 
välttämättömyydestä sellaisiin ongelmiin 
puuttumisessa, joita yksittäiset 
jäsenvaltiot eivät voi ratkaista, kuten 
Itämeren tai Tonavan puhdistaminen. 
Makroaluestrategioita ja muita 
alueellisen yhteistyön muotoja voidaan 
tukea sekä EAKR:n että ESR:n kautta ja 
makroaluestrategioille myönnettävän tuen 
tarkat ehdot on määriteltävä ohjelmissa.
4.5 Esteiden ylittämisen on oltava osa 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
ohjelmatyötä – olemassa olevien 
makroaluestrategioiden tavoitteiden on 
heijastuttava asiaankuuluvien 
toimenpideohjelmien tarpeiden 
analysoinnissa ja tavoitteiden 
asettamisessa suunnitteluvaiheesta 
lähtien. Strategiat eivät täytä 
tarkoitustaan elleivät 
makroaluestrategioiden tavoitteet ole osa 
koheesiopolitiikan ohjelmien strategista 
suunnittelua kyseisillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
samalla varmistettava, että alueelliset 
yhteistyöohjelmat edistävät tehokkaasti 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. Jäsenvaltiot ja alueet 
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voivat siten sekä edistää yhteistyötä että 
kokeilla, testata ja ottaa käyttöön uusia 
ratkaisuja varmistaen, että yhteistyö 
järjestetään siten, että se tukee laajempia 
poliittisia tavoitteita. Alueellista 
yhteistyötä on tarvittaessa hyödynnettävä 
poliittisten päättäjien saattamisessa 
yhteen yli rajojen työskentelemään 
yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.
4.7 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
pidettävä alueellisen yhteistyön ohjelmia 
ensisijaisesti hyödyllisinä välineinä 
yhteistyön esteiden poistamiseksi, jolla 
puolestaan tuetaan kansallisen ja 
alueellisen politiikan tavoitteita, joiden 
vaikutukset ovat ohjelma-aluetta 
laajemmat.

Or. en

Tarkistus 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– läpinäkyviä objektiivisesti määriteltyine 
päämäärineen ja asianmukaisesti 

– läpinäkyviä ja helposti ymmärrettäviä 
objektiivisesti määriteltyine päämäärineen 
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kartoitettuine, julkisesti saatavilla olevine 
tietolähteineen;

ja asianmukaisesti kartoitettuine, julkisesti 
saatavilla olevine tietolähteineen;

Or. en

Tarkistus 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 4 kohta – 4.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– On hyväksytty tarvittavat toimenpiteet 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointijärjestelmän perustamiseksi 
direktiivin 2010/31/EU 11 artiklan 
mukaisesti.

– On hyväksytty tarvittavat toimenpiteet 
rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointijärjestelmän perustamiseksi 
direktiivin 2010/31/EU 9 artiklan 
3 kohdan b alakohdan ja 11 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 4 kohta – 4.1 alakohta – sarake 3 –
5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– On esitetty kansallisia 
energiatehokkuutta koskevia 
toimintasuunnitelmia, joissa 
energiansäästötavoitteet muutetaan 
konkreettisiksi ja yhdenmukaisiksi 
toimenpiteiksi, direktiivin 2006/32/EY 
mukaisesti, tai vastaavia selontekoja 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
mukaisesti sen kumotessa 
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direktiivin 2006/32/EY.

Or. en

Tarkistus 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 4 kohta – 4.1 alakohta – sarake 2 – 4 a alakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energiatehokkuudesta annettu direktiivi 
(COM(2011)0370 lopullinen) saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun se 
hyväksytään.

Or. en

Tarkistus 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 4 kohta – 4.1 alakohta – sarake 2 – 4 b alakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista 21. lokakuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/125/EY 
(uudelleenlaadittu) on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en
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Tarkistus 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 4 kohta – 4.2 alakohta – sarake 3 – 1 
a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltio on ottanut käyttöön 
tukijärjestelmät vuoteen 2020 asti 
kolmelle uusiutuvan energian alalle: 
sähkö-, lämmitys ja liikennealalle.

Or. en

Tarkistus 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Aihekohtaiset ennakkoehdot – 6 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio on varmistanut, että veden 
käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen direktiivin 2000/60/EY 
9 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltio on ottanut käyttöön toimia 
varmistaakseen, että veden käytön eri 
sektorit osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen direktiivin 2000/60/EY 
9 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 4 kohta – 4.1 alakohta – sarake 3 –
5 b luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– On otettu käyttöön markkinoiden 
valvontamekanismeja 
direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 6 kohta – 6.1 alakohta – sarake 3 –
1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltio on varmistanut, että veden 
käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen direktiivin 2000/60/EY 
9 artiklan mukaisesti.

– Jäsenvaltio on varmistanut, että veden 
käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen direktiivin 2000/60/EY 
9 artiklan mukaisesti, ja varmistanut, että 
kyseinen yhteinen hyödyke on tasa-
arvoisesti kaikkien käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Temaattiset ennakkoehdot – 6 kohta – 6.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6.2 a Biologinen monimuotoisuus

Jäsenvaltion on toimittanut ja yhdessä 
Euroopan komission kanssa hyväksynyt 
monivuotisen suunnitelman 
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Natura 2000 -kohteisiin tehtävien 
investointien priorisoinnista ja 
talousarvioista (toimintajärjestystä 
koskevat puitteet) luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 6 kohta – 6.2 a alakohta (uusi) – sarake 3 –
1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltio on hyväksynyt 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan mukaisen 
monivuotisen suunnitelman investointien 
priorisoinnista ja talousarvioista 
(kansalliset toimintajärjestystä koskevat 
puitteet Natura 2000 -ohjelman 
rahoittamiseksi), johon sisältyy seuraavat 
osat: 1. luettelo ensisijaisista toimista 
Natura 2000 -kohteissa ja niihin liittyvät 
tarpeet EU:n myöntämästä 
osarahoituksesta; 2. analyysi 
toimenpiteiden toteuttamista varten EU:n 
eri rahastoista haetusta osarahoituksesta.

Or. en

Tarkistus 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 6 kohta – 6.2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6.2 b. Kulttuuriperintöala: On kehitetty 
hankkeita aineellisen ja aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemiseksi, 
siirtämiseksi eteenpäin, edistämiseksi ja 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 6 kohta – 6.2 a alakohta (uusi) – sarake 3 –
1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tehokkaita välineitä on käytettävissä 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla ja erityisesti alueilla, joilla on 
erityispiirteitä.

Or. en

Tarkistus 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 6 kohta – 6.2 b alakohta (uusi) – sarake 3 –
2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– On kehitetty toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on hyödyntää unionin 
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kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta ja 
kaikkia unionin elävän kulttuuriperinnön 
osa-alueita.

Or. en

Tarkistus 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7.1. Maantieliikenne: On laadittu 
kansallinen liikenteen 
kokonaissuunnitelma, joka käsittää 
asianmukaisen investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-
T) liikenneinfrastruktuurin ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon (muut kuin TEN-T:n 
ydinverkkoon tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin (ml. alue- ja 
paikallistason julkinen liikenne).

7.1. Maantieliikenne: On laadittu 
kansallinen liikenteen 
kokonaissuunnitelma, joka käsittää 
asianmukaisen investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-
T) liikenneinfrastruktuurin ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon (muut kuin TEN-T:n 
ydinverkkoon tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin (ml. alue- ja 
paikallistason julkinen liikenne). Verojen 
ja maksujen kantamisesta raskailta 
tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen 
infrastruktuurien käytöstä annettu 
direktiivi 2011/76/EU on pantu 
täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.1 alakohta – sarake 3 – 5 
a alaluetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– käytössä olevat direktiivin 2011/76/EU 
säännösten mukaiset maksujen perimistä 
tienkäyttäjiltä koskevat kansalliset 
järjestelmät, joihin sisältyy 
infrastruktuurista ja melu- ja 
ilmansaasteista aiheutuvien kulujen 
kattaminen ja joita sovelletaan kaikilla 
moottoriteillä niiden käyttöönotosta 
lähtien.

Or. en

Tarkistus 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.2. alakohta – sarake 3 –
1 luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

3. liikennesuunnitelman strateginen 
ympäristöarviointi, joka täyttää 
lainsäädännön vaatimukset;

3. liikennesuunnitelman strateginen 
ympäristöarviointi, joka täyttää 
lainsäädännön vaatimukset ja joka sisältää 
arvioinnin suunnitelman 
täytäntöönpanosta vuosiin 2030 ja 2050 
mennessä johtuvista kokonaisvaltaisista 
kasvihuonekaasupäästöistä ja tarvittaessa 
arvioinnin rajat ylittävästä osuudesta;

Or. en

Tarkistus 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.2 a alakohta uusi
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Komission teksti Tarkistus

7.2 a. Meriliikenne

Merireittien (merten moottoritiet ja 
kabotaasi) liittäminen alueelliseen ja 
alueiden väliseen yleiseen 
liikennesuunnitelmaan, erityisesti 
tavarankuljetusta varten

Or. fr

Tarkistus 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.2 a alakohta uusi – sarake 3 –
1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Toteutettavassa yleisessä 
kuljetussuunnitelmassa yksi luku 
omistetaan merikuljetusten 
laajentamiseen, ja siihen sisältyy muun 
muassa seuraavaa:

Or. fr

Tarkistus 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.2 a alakohta uusi – sarake 3 –
2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma (rahoituskehyksineen);
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Or. fr

Tarkistus 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.2 a alakohta uusi – sarake 3 –
3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liikennesuunnitelman strateginen 
ympäristöarviointi, joka täyttää 
lainsäädännön vaatimukset;

Or. fr

Tarkistus 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 7 kohta – 7.2 a alakohta uusi – sarake 3 –
4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– toimenpiteet, joilla lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja tuensaajien 
valmiuksia toteuttaa hankesuunnitelma.

Or. fr

Tarkistus 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.1. alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Työvoimapalvelut ovat luoneet 
työnantajien ja oppilaitosten välisiä 
verkostoja.

– Työvoimapalvelut ovat luoneet 
työnantajien ja oppilaitosten välisiä 
verkostoja myös eri alojen välille.

Or. en

Tarkistus 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.2 alakohta – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

8.2. 8.2 Itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen: On 
laadittu kokonaisvaltainen strategia 
osallistavan tuen myöntämisestä yritysten 
perustamiseen Small Business Act 
-aloitteen mukaisesti ja linjassa 
työllisyyden suuntaviivojen sekä 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen kanssa 
työpaikkojen luomisen mahdollistavien 
olosuhteiden osalta.

8.2. 8.2 Itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen sekä 
liiketoiminnan siirto: On laadittu 
kokonaisvaltainen strategia osallistavan 
tuen myöntämisestä yritysten 
perustamiseen Small Business Act 
-aloitteen mukaisesti ja linjassa 
työllisyyden suuntaviivojen sekä 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen kanssa 
työpaikkojen luomisen mahdollistavien 
olosuhteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 3 a alaluetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– tiedotus- ja valistustoimia ylemmän 
perusasteen ja keskiasteen koulutuksen 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 3 b alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sukupuoleen liittyviä kysymyksiä 
koskevaa neuvontaa ja yritysten 
perustamisen valmistelua;

Or. en

Tarkistus 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 3 c alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liiketoiminnan siirtoon liittyviä 
valmistelu- ja jatkotoimia.

Or. en
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Tarkistus 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.4 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä ja 
vähennetään varhaiseläkkeelle jäämistä.

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä.

Or. en

Tarkistus 1836
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on kokonaisvaltainen (esim. kattaa 
kaikki koulutussektorit varhaiskasvatus 
mukaan luettuna) ja johon sisältyy
riittävästi ehkäiseviä toimenpiteitä sekä 
interventio- ja kompensaatiotoimenpiteitä;

– joka on kokonaisvaltainen (esim. kattaa 
kaikki koulutussektorit varhaiskasvatus 
mukaan luettuna), joka on tehokkaasti 
kohdistettu koulunkäynnin 
keskeyttämisen suurimpiin riskiryhmiin, 
kuten romaneihin, ja johon sisältyy 
riittävästi ehkäiseviä toimenpiteitä sekä 
interventio- ja kompensaatiotoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta – 4 alaluetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten kannalta merkittävät 
politiikan alat ja sidosryhmät ja 
koordinoidaan näiden toimintaa.

– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten torjunnan kannalta 
merkittävät politiikan alat ja sidosryhmät, 
myös kulttuurin, taiteen ja urheilun alat,
ja koordinoidaan näiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen;

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen 
ottaen erityisesti huomioon kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät;

Or. en

Tarkistus 1839
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.2 alakohta – sarake 3 – 1
luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen;

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen 
ottaen erityisesti huomioon muita 
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heikoimmassa asemassa olevat ryhmät, 
kuten romanit;

Or. en

Tarkistus 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 3 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy työllistettävyyden ja 
yrittäjyyden lisäämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä, joilla

– johon sisältyy työllistettävyyden ja 
yrittäjyyden lisäämiseen tähtääviä 
sukupuolen huomioon ottavia 
toimenpiteitä, joilla

Or. en

Tarkistus 1841
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimia, joilla kehitetään tehokkaasti 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
nuorten, aikuisten, työmarkkinoille 
palaavien naisten, kouluttamattomien ja 
iäkkäiden työntekijöiden ja muiden 
epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien 
taitoja;

– toimia, joilla kehitetään tehokkaasti 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
nuorten, aikuisten, työmarkkinoille 
palaavien naisten, kouluttamattomien ja 
iäkkäiden työntekijöiden, syrjäytyneiden 
väestöryhmien, kuten romanien, ja 
muiden epäsuotuisassa asemassa olevien 
ryhmien taitoja;

Or. en
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Tarkistus 1842
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 4 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimia, joilla parannetaan yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta mukauttamalla 
sitä kartoitettujen kohderyhmien tarpeisiin.

– toimia, joilla parannetaan yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta mukauttamalla 
sitä kartoitettujen erityistarpeita omaavien 
kohderyhmien, kuten pysyvästi työttömien 
ihmisten tai syrjäytyneiden 
väestöryhmien, tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 4 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimia, joilla parannetaan yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta mukauttamalla 
sitä kartoitettujen kohderyhmien tarpeisiin.

– toimia, joilla parannetaan yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta mukauttamalla 
sitä kartoitettujen kohderyhmien tarpeisiin, 
mukaan lukien alueellisten, virallisten ja 
epävirallisten kielten osaaminen.

Or. en

Tarkistus 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9.3 a. Ammatillinen koulutus: On laadittu 
kansallisia tai alueellisia strategioita 
nykyaikaista ammatillista koulutusta 
varten.

Or. en

Tarkistus 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 a alakohta (uusi) – sarake 3 –
1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Ammatillisen koulutuksen 
tunnustaminen kestävän kehityksen ja 
osallistavan kasvun vauhdittajana;

Or. en

Tarkistus 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 a alakohta (uusi) – sarake 3 –
2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Toimet, joilla parannetaan ammatillisen 
perus- ja jatkokoulutuksen laatua ja 
tehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 a alakohta (uusi) – sarake 3 –
3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Toimet, joilla edistetään ammatillista 
koulutusta.

Or. en

Tarkistus 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on (kansallisessa 
uudistusohjelmassa määritetyn) 
köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvän 
kansallisen tavoitteen mukainen ja johon 
sisältyy työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

– jossa esitetään konkreettisia ehdotuksia 
(kansallisessa uudistusohjelmassa ja 
kansallisissa sosiaaliraporteissa
määritetyn) köyhyyteen ja syrjäytymiseen 
liittyvän kansallisen tavoitteen
saavuttamiseksi ja johon sisältyy 
laadukkaiden
työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – sarake 3 – 1 
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luetelmakohta – 4 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat aktiivisen 
osallistamisen suunnitteluun;

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat kansallisten 
köyhyyden torjuntaa koskevien 
strategioiden ja aktiivisen osallistamisen
kaikkiin vaiheisiin (suunnittelu, 
täytäntöönpano ja arviointi);

Or. en

Tarkistus 1850
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jossa romanien integroinnille asetetaan 
saavutettavissa olevat kansalliset tavoitteet, 
jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen. Tavoitteet olisi asetettava 
vähintäänkin koulutukselle, työllisyydelle, 
terveydenhoidolle ja asumiselle, jotka ovat 
myös EU:n tavoitteita romanien 
integroinnille;

– jossa romanien integroinnille asetetaan 
saavutettavissa olevat kansalliset tavoitteet, 
jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen, määrittelemällä selkeät 
määrälliset ja seurattavat tavoitteet, 
määräajat ja vertailukohdat. Tavoitteet 
olisi asetettava vähintäänkin koulutukselle, 
työllisyydelle, terveydenhoidolle ja 
asumiselle, jotka ovat myös EU:n 
tavoitteita romanien integroinnille;

Or. en

Tarkistus 1851
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman kanssa;

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman ja kansallisen 
köyhyyden vähentämisstrategian kanssa;

Or. en

Tarkistus 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman kanssa;

– joka on linjassa kansallisen 
uudistusohjelman ja kansallisten 
sosiaaliraporttien kanssa;

Or. en

Tarkistus 1853
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – sarake 3 – 2 
luetelmakohta – 3 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

jossa tarvittaessa määritellään jo käytössä 
olevien sosioekonomisten ja alueellisten 
indikaattoreiden (erittäin alhainen 
koulutustaso, pitkäaikaistyöttömyys jne.) 
avulla ne epäsuotuisat mikroalueet ja/tai 
erotellut asuinalueet, joiden väestö on 
kaikkein osattominta;

jossa tarvittaessa määritellään parhaiten 
soveltuvien sosioekonomisten ja 
alueellisten indikaattoreiden (erittäin 
alhainen koulutustaso, 
pitkäaikaistyöttömyys jne.) avulla ne 
epäsuotuisat mikroalueet ja/tai erotellut 
asuinalueet, joiden väestö on kaikkein 
osattominta;

Or. en
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Tarkistus 1854
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.2 alakohta – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

On laadittu kansallinen tai alueellinen 
terveydenhuoltostrategia, jolla 
varmistetaan laadukkaiden 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus ja 
taloudellinen kestävyys.

On laadittu kansallinen tai alueellinen 
terveydenhuoltostrategia, jolla 
varmistetaan laadukkaiden 
terveydenhuoltopalvelujen tasa-arvoinen 
saatavuus kaikille ja taloudellinen 
kestävyys.

Or. en

Tarkistus 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy koordinoituja toimia 
laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuuden parantamiseksi;

– johon sisältyy koordinoituja toimia
sellaisten laadukkaiden ja edullisten 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi, joilla pyritään torjumaan 
terveyserojen sosiaalisia taustatekijöitä;

Or. en

Tarkistus 1856
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.2 alakohta – sarake 3 – 1 
luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy koordinoituja toimia 
laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuuden parantamiseksi;

– johon sisältyy koordinoituja toimia 
sellaisten laadukkaiden 
terveydenhuoltopalvelujen tasa-arvoisen 
saatavuuden parantamiseksi, jotka on 
kohdistettu muita heikommassa asemassa 
oleville ryhmille ja syrjäytyneille 
väestöryhmille;

Or. en

Tarkistus 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

11. Institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
(9 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu)

11. Institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan ja osallistavan julkishallinnon 
edistäminen sekä työmarkkinaosapuolten, 
valtioista riippumattomien järjestöjen, 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
muiden sidosryhmien, erityisesti 
asetuksen (EU) N:o [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden, valmiuksien kehittämisen 
edistäminen (9 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettu)

Or. en

Tarkistus 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Toteutetaan jäsenvaltion hallinnon 
tehostamiseen tähtäävää strategiaa1,

– Toteutetaan jäsenvaltion alue- ja 
paikallisviranomaisten hallinnon ja niiden 
kykyjen toteuttaa osallistavia menetelmiä 
tehostamiseen tähtäävää strategiaa1,

Or. en

Tarkistus 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta –
5 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jossa kehitetään osaamista kaikilla 
tasoilla;

– jossa kehitetään osaamista kaikilla 
tasoilla, mukaan lukien sellaisten 
menetelmien omaksuminen, joilla 
varmistetaan kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen 
päätöksentekoprosesseihin;

Or. en

Tarkistus 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta –
6 a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy strategia 
työmarkkinaosapuolten, valtioista 
riippumattomien järjestöjen, alue- ja 
paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien valmiuksien kehittämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta –
6 b alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy kumppanuusperiaatteen 
tehokkuutta koskeva strategia, joka 
sisältää tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppanien valmiuksien 
riittävää kehittämistä koskevan 
taloudellisen käsitteen.

Or. en

Tarkistus 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY1 ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY1 sekä 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
5 artiklan tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen
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Or. en

Tarkistus 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EU:n direktiivien 2000/78/EY ja 
2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien 
avulla:

– EU:n direktiivien 2000/78/EY ja 
2000/43/EY sekä vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
5 artiklan tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien 
avulla:

Or. en

Tarkistus 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 1 
alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– institutionaaliset järjestelyt syrjinnän 
torjuntaa koskevien EU-direktiivien 
täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa 
varten;

– institutionaaliset järjestelyt syrjinnän 
torjuntaa koskevien EU-direktiivien ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
5 artiklan täytäntöönpanoa, soveltamista ja 
seurantaa varten;

Or. en

Tarkistus 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 3 
alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimet hallinnon valmiuksien 
lisäämiseksi syrjinnän torjuntaa koskevien 
EU-direktiivien täytäntöönpanon ja 
soveltamisen osalta.

– toimet hallinnon valmiuksien 
lisäämiseksi syrjinnän torjuntaa koskevien 
EU-direktiivien ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen 5 artiklan 
täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

Or. en

Tarkistus 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi.

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvoa koskevien EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja perustettu järjestelmä 
strategian tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevien ja muiden 
erityistoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Sukupuolten tasa-arvon 
edistämisstrategian tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen 
varmistetaan seuraavien avulla:

– Sukupuolten tasa-arvoa koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamista koskevan 
strategian tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien 
avulla:

Or. en

Tarkistus 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 2 
alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-
arvotavoitteiden integroimiseksi 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien 
ja ohjeiden kautta;

– suunnitelma ja ennakkokriteerit kaikille 
yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien 
ja ohjeiden kautta;

Or. en

Tarkistus 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 3 
alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– täytäntöönpanojärjestelmät, mukaan 
luettuna sukupuolten tasa-arvoa 
käsittelevän elimen ja asiantuntijoiden 
osallistuminen toimien suunnitteluun, 
seurantaan ja arviointiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 3 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 1 
alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden soveltaminen 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja 
poistamiseksi;

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden soveltaminen 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja 
poistamiseksi kaikilla aloilla 
infrastruktuurit, palvelut ja tavarat 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 3 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 2 
alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– institutionaaliset järjestelyt YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 
33 artiklan mukaisesti;

– institutionaaliset järjestelyt YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 
33 artiklan mukaisesti ja vammaisia 
edustavien järjestöjen osallistuminen 
kyseisten järjestelyjen suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en
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Tarkistus 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 4 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY 
saattaminen kaikilta osin osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 4 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimenpiteet, joilla varmistetaan 
läpinäkyvien sopimusten 
myöntämismenettelyjen riittävä seuranta 
ja valvonta sekä niitä koskeva riittävä 
tiedottaminen;

– toimenpiteet, joilla varmistetaan 
läpinäkyvien sopimusten 
myöntämismenettelyjä koskeva riittävä 
tiedottaminen;

Or. es

Tarkistus 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 4 kohta – sarake 3 – 1 luetelmakohta – 5 
a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen kehittämisen 
mahdollistamista ja siihen kannustamista 
koskeva strategia. 
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Or. en

Tarkistus 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Rahastosta saatavaa tukea koskeva tiedottaminen ja viestintä – osa 1 – 1 kohta 
– 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tuensaajan nimi (ainoastaan 
oikeushenkilöt; luonnollisten henkilöiden 
nimiä ei ilmoiteta)

– Tuensaajan nimi (ainoastaan 
oikeushenkilöt; luonnollisten henkilöiden 
ja 33 artiklan mukaisesti 
rahoitusvälineiden kanssa toimivien 
oikeushenkilöiden nimiä ei ilmoiteta)

Or. en

Tarkistus 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Rahastosta saatavaa tukea koskeva tiedottaminen ja viestintä – osa 2 – 2.1 
jakso – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vähintään sen prosenttiosuuden 
julkaiseminen, joka vastaa Euroopan 
unionin osuutta rahoitettuja hankkeita tai 
toimia koskeville julkaisuille osoitetusta 
kokonaisrahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 1877
Peter Simon
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 4 osa – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) vuotuinen päivitys, jossa vahvistetaan 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteet, jotka on 
määrä toteuttaa.

(i) vuotuinen päivitys, jossa vahvistetaan 
sillä hetkellä toteutettaviksi määrätyt
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteet.

Or. de

Perustelu

Selvennys asetukseen, jotta tiedotustoimenpiteiden yhteydessä voidaan reagoida joustavasti 
myös odottamattomiin tiedotustarpeisiin.


