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Tarkistus 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta
suomenkieliseen versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1879
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – johdantokappale – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän viitekehyksen tarkoituksena on
10 artiklan mukaisesti toimia eri 
poliitikkojen tavoitteiden koordinointi-, 
yhdentämis- ja tasapainotusvälineenä 
erityisissä alueellisissa yhteyksissä ja 
erityisesti investointiprioriteettien 
koordinoinnissa ja tasapainotuksessa 
9 artiklan temaattisten tavoitteiden 
kanssa; nämä säännökset eivät rajoita 
rahastokohtaisissa asetuksissa asetettuja 
prioriteetteja ja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 1880
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – johdantokappale – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän viitekehyksen tarkoituksena on 
10 artiklan mukaisesti toimia eri EU:n 
poliitikkojen tavoitteiden koordinointi-, 
yhdentämis- ja tasapainotusvälineenä 
kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa 
erityisyhteyksissä ja erityisesti 
investointiprioriteettien koordinoinnissa 
ja tasapainotuksessa 9 artiklan 
temaattisten tavoitteiden kanssa; nämä 
säännökset eivät rajoita 
rahastokohtaisissa asetuksissa asetettuja 
prioriteetteja ja tavoitteita. Tämän 
viitekehyksen täytäntöönpanossa tulee 
kunnioittaa yksinkertaistamisperiaatetta, 
jotta ei aiheuteta ylimääräistä 
hallinnollista rasitusta.

Or. en

Perustelu

Koheesiopolitiikan alueellisessa ulottuvuudessa tulisi huomioida kaikki aluetasot. Tämä 
asetus ei saa myöskään lisätä hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – johdantokappale – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä liitteessä esitetyn viitekehyksen 
lisäksi komission tulee tukea 
jäsenvaltioita ja alueita hyväksymällä 
suositeltujen toimien avoimen valikoiman 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastoille laatimalla delegoidun 
säädöksen 142 artiklan mukaisesti. Tämä 
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avoimen valikoiman osana yhteistä 
strategiakehystä tulisi tarjota 
jäsenvaltioille ja alueille neuvontaa siitä, 
miten he voivat siirtää tämän asetuksen 
9 artiklassa asetetut temaattiset tavoitteet 
ohjelmatyöhön ottaen huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet, haasteet ja 
mahdollisuudet ja tarvittavan 
joustavuuden alueen kestävälle 
kehitykselle.
(Johdantoon, yhteisen strategiakehyksen 
tarkoitus)

Or. en

Tarkistus 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.2. Monitasohallintoperiaatetta tulee 
noudattaa, jotta helpotetaan sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen koheesion 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Unionin prioriteetteja ei tule mainita.

Tarkistus 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1.1.2 a Jäsenvaltioiden tulee järjestää 
5 artiklan mukaisesti kumppanuus 
seuraavien toimijoiden kanssa: 
toimivaltaiset alueelliset, paikalliset, 
kaupunki- ja muut julkiset viranomaiset, 
taloudelliset ja sosiaaliset kumppanit ja 
kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, 
myös ympäristökumppanit, valtiosta 
riippumattomat järjestöt ja sukupuolten 
tasa-arvoa edistävät elimet, sosiaalista 
osallisuutta edistävät syrjinnän vastaiset 
järjestöt sekä valtiosta riippumattomat 
järjestöt, jotka toimivat aktiivisesti 
kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisopolitiikan alalla. Erityishuomiota 
tulee kiinnittää ryhmiin, joihin ohjelmilla 
voi olla vaikutusta ja joiden voi olla 
vaikea vaikuttaa niihin.

Or. en

Tarkistus 1884
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.3 Tehokkaan monitasohallinnon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden tulee 
toteuttaa seuraavat toimet:
a) panna täytäntöön kumppanuudet 
5 artiklassa esitettyjen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti
b) perustaa koordinaatiomekanismeja eri 
hallinnon tasojen välille asiaankuuluvan 
perustuslaillisen toimivaltajärjestelmän 
mukaisesti;
c) raportoida säännöllisesti 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä. Ne voivat omassa perustuslaissaan päättää, mikä 
viranomainen vastaa ohjelmatyöstä tai yhdennetystä lähestymistavasta.

Tarkistus 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.3 Tehokkaan monitasohallinnon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden tulee toteuttaa seuraavat toimet:
a) perustaa koordinaatiomekanismeja eri 
hallinnon tasojen välille asiaankuuluvan 
perustuslaillisen toimivaltajärjestelmän 
mukaisesti;
b) raportoida säännöllisesti 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 1886
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4 Kaikilla yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastojen 
täytäntöönpanon tasoilla kumppanuudet 
tulee järjestää kansallisten sääntöjen ja 
käytäntöjen mukaisesti niin, että 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat 
suoraan mukana kumppanuussopimusten 
ja ohjelmien valmistelussa sekä kyseisten 
ohjelmien valmistelussa, 
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täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Sen lisäksi alue- ja 
paikallishallinnon edustajien tulee 
osallistua kumppanuussopimuksen ja 
ohjelmien neuvotteluihin EU-tasolla 
komission kanssa. Sosiaaliset ja 
taloudelliset kumppanit, muut julkiset 
viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, myös 
ympäristökumppanit, valtiosta 
riippumattomat järjestöt ja tasa-arvoa ja 
syrjinnän vastaista työtä edistävät elimet 
tulee ottaa myös tarvittaessa mukaan, 
jotta varmistetaan kumppanuus kaikissa 
poliitikkojen täytäntöönpanon vaiheissa.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkastuksessa otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset institutionaaliset ja 
perustuslailliset järjestelyt. Siinä myös mahdollistetaan kumppanuusperiaatteen 
toteuttaminen kaikilla EU:n tasolla ja politiikkojen kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 1887
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4 Kaikilla yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastojen 
täytäntöönpanon tasoilla kumppanuudet 
tulee järjestää niin, että alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset ovat suoraan 
mukana kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmistelussa ja mahdollisessa 
muuttamisessa sekä ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Sosiaaliset ja 
taloudelliset kumppanit, muut julkiset 
viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, myös 
ympäristökumppanit, valtiosta 
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riippumattomat järjestöt ja tasa-arvoa ja 
syrjinnän vastaista työtä edistävät elimet 
tulee ottaa myös mukaan kaikissa edellä 
mainituissa vaiheissa, jotta varmistetaan 
kumppanuus poliitikkojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 1888
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4 Kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastojen 
täytäntöönpanon vaiheissa 
kumppanuudet tulee järjestää niin, että 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat 
suoraan mukana kumppanuussopimusten 
ja ohjelmien valmistelussa ja kyseisten 
ohjelmien mahdollisessa muuttamisessa 
sekä ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Sosiaaliset ja taloudelliset 
kumppanit, muut julkiset viranomaiset 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat 
elimet, myös ympäristökumppanit, 
valtiosta riippumattomat järjestöt ja tasa-
arvoa ja syrjinnän vastaista työtä edistävät 
elimet tulee ottaa jäsenvaltioiden ja 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
toimesta myös tarvittaessa mukaan, jotta 
varmistetaan todellinen kumppanuus 
kaikissa poliitikkojen täytäntöönpanon 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4 Kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastojen 
täytäntöönpanon vaiheissa 
kumppanuudet tulee järjestää seuraavalla 
tavalla:
Kumppanit edustavat eri alueellisia tasoja 
jäsenvaltioiden institutionaalisen 
rakenteen mukaisesti ja kumppanuus 
perustetaan seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia noudattaen: (i) eri 
kumppaneiden edustus pohjautuu niiden 
velvollisuuksiin ohjelmien 
täytäntöönpanossa, (ii) kumppanit 
valitsevat ja nimittävät edustusjäsenet 
seurantakomiteoihin ja muihin 
rahastokehyksessä perustettuihin neuvoa-
antaviin elimiin ja työryhmiin, 
(iii) seurantakomiteoissa miehet ja naiset 
ovat tasapuolisesti edustettuja ja niiden 
kokoonpanot vaihtelevat, (v) jokainen 
valittu kumppani tietää salassapitoon ja 
eturistiriitaan liittyvät velvollisuutensa 
erityiskoulutuksen ja kirjallisen 
ilmoituksen seurauksena.
Kumppanit olisi otettava suoraan mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun 
sekä ohjelmien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin jokaiseen vaiheeseen.
(muutoksia ja osien poistoa 1.1.4 kohdasta)

Or. en

Tarkistus 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.4a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1.4a Yhteistyössä kumppanien kanssa 
noudatetaan hyviä toimintatapoja. 
Jokainen jäsenvaltio varmistaa teknisen 
avun riittävän tason, jotta helpotetaan 
kumppaneiden osallistumista jokaiseen 
ohjelmatyön vaiheeseen.

Or. en

Tarkistus 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.1 jakso – 1.1.4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1.4b Jäsenvaltiot perustavat 
kumppanuudet noudattaen menettelyssä 
seuraavia vähimmäisvaatimuksia: 
(i) oikeina aikoina tapahtuva tiedonanto 
strategisia dokumentteja käsittelevien 
keskustelujen aikana, (ii) riittävästi aikaa 
sidosryhmille analysoida asiakirjoja, 
konsultoida jäseniään ja perustuslakejaan 
ja antaa palautetta, (iii) asianmukaiset 
kanavat, joiden kautta sidosryhmät voivat 
esittää kysymyksiä tai antaa ehdotuksia ja 
kommentteja, (iv) läpinäkyvyys siinä, 
miten kumppanien ehdotukset ja 
kommentit on otettu huomioon, myös 
selitykset kommenttien 
hylkäystapauksissa; ja 
(v) konsultaatioiden tulosten levittäminen. 
Lisäksi vammaisten henkilöiden pääsy 
tähän prosessiin fyysisen ympäristön 
osalta tulee turvata.

Or. en
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Tarkistus 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen kestävän kehityksen periaate 
viittaa edistymiskäsitteeseen, jonka 
mukaan sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristöhuomiot tulee ottaa mukaan 
nykyväestön ja tulevien sukupolvien 
hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua 
huomioidessa. 
Kestävä kehitys edellyttää 
ympäristölainsäädännön noudattamista. 
Lisäksi tulisi osoittaa, että investointi 
sellaisenaan johtaa yhteiskunnan 
nettohyötyihin.

(Lisäys 1.2.1 artiklan toiseen lauseeseen 
lopussa.)

Or. en

Tarkistus 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2 Kestävän kehityksen huomiot sekä 
saastuttaja maksaa -periaatteen tulee 
tämän vuoksi olla keskeinen osa jokaista 
suunnitelmaa, valmistelusta toteutukseen 
ja seurannasta arviointiin.
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Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee tarjota 
ajoissa kokonaisvaltaista tietoa ilmastoon 
liittyvien menojen määrästä yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
menetelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
ja alueiden tulee selvittää biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät menot 
ehdotettuihin raportointijärjestelyihin 
pohjautuen. Tämän asetuksen 8 artiklassa 
asetettujen monialaisten periaatteiden
täytäntöönpanon edistyminen tulee 
osoittaa monialaisilla indikaattoreilla. 
Yleisenä sääntönä ympäristöhaittaa 
aiheuttavien toimijoiden tulee kattaa sen 
välttämisestä tai korvaamisesta aiheutuvat 
kustannukset eikä rahoitusta tulisi 
käyttää olemassa olevan lainsäädännön 
noudattamisen kustannuksiin.
(Lisäys 1.2.2 kohdan toiseen 
tekstikappaleeseen ja valmistelijan 
alkuperäisen tekstin viimeisen virkkeen 
poisto.)

Or. en

Tarkistus 1894
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2 Kestävän kehityksen huomiot sekä 
saastuttaja maksaa -periaatteen tulee 
tämän vuoksi olla keskeinen osa jokaista 
suunnitelmaa, valmistelusta toteutukseen 
ja seurannasta arviointiin. Saastuttaja 
maksaa -periaatteen noudattamatta 
jättäminen on sallittua vain 
erityistapauksissa, jotka on mainittu EU:n 
primäärilainsäädännössä ja sillä 
edellytyksellä, että käytetään 
lieventämistoimia.
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Or. en

Perustelu

Saastuttaja maksaa -periaatetta tulisi aina soveltaa. Poikkeukset sallitaan vain Euroopan 
unioni primäärilainsäädännön selkeästi esittämissä tapauksissa.

Tarkistus 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2 Kestävän kehityksen huomiot sekä 
saastuttaja maksaa -periaatteen tulee 
tämän vuoksi olla keskeinen osa jokaista 
suunnitelmaa, valmistelusta toteutukseen 
ja seurannasta arviointiin. Saastuttaja 
maksaa -periaatteen noudattamatta 
jättäminen on sallittua vain hyvin 
perustelluissa erityistapauksissa, jotka on 
mainittu EU:n primäärilainsäädännössä 
ja sillä edellytyksellä, että käytetään 
lieventämistoimia. Poikkeuksista 
tehtävien päätösten tulee olla osa 
kumppanuussopimuksille ja 
asiaankuuluville ohjelmille etukäteen 
tehtävää strategista ympäristöarviointia 
(SYA).

Or. en

Perustelu

On tarpeen asettaa vahvat standardit ja selkeät menetelmät saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamisen päätöksille, jotta estetään mielivaltaiset päätökset tapauksissa, joissa 
yksittäisten päätöksentekijöiden edut ovat EU:n ympäristönsuojelun vastaisia. 
Ympäristönsuojelun suhteellisuuspäätöksen kustannukset tulee arvioida huolellisesti ja 
hyvissä ajoin ennen hankkeen täytäntöönpanoa, jotta estetään ympäristölle haitallisten 
hankkeiden rahoituskelpoisuus. Tämä lisää varojen tehokasta käyttöä ja estää mahdolliset 
läpinäkymättömät käyttäytymistavat ohjelman täytäntöönpanossa.
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Tarkistus 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.3 Monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee käyttää kaikkia käytettävissä olevia 
unionin politiikkavälineitä. Erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi täytyy 
keskittää voimavarat ehkäiseviin ja 
lieventäviin toimenpiteisiin ja minimoida 
ulkoiset kustannukset. Yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen tuella tehtyjen uusien 
investointien tulee olla itsessään 
ilmastonmuutokseen vaikutuksen ja 
luonnonkatastrofien kannalta kestäviä.
(Lisätään viimeiset neljä sanaa 
valmistelijan tekstin 1.2.3 kohdan toiseen 
virkkeeseen.)

Or. en

Tarkistus 1897
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.3 Monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee käyttää kaikkia käytettävissä olevia 
unionin politiikkavälineitä. Erityisesti 
ilmastonmuutoksen, joka tuottaa erilaisia 
riskejä eri alueille, torjumiseksi tulee 
keskittää voimavarat ehkäiseviin ja 
lieventäviin toimenpiteisiin. Yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen tuella tehtyjen uusien 
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investointien tulee olla itsessään 
ilmastonmuutokseen vaikutuksen ja 
luonnonkatastrofien kannalta kestäviä.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
1.2.3 kohdan, mutta lisää viitteen, että 
ilmastonmuutos tuottaa erialaisia riskejä 
eri alueille.)

Or. en

Tarkistus 1898
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.3 Monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi jäsenvaltioiden tulee 
käyttää kaikkia käytettävissä olevia 
unionin politiikkavälineitä. Erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi täytyy 
keskittää voimavarat ehkäiseviin ja 
lieventäviin toimenpiteisiin. Yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen tuella tehtyjen uusien 
investointien tulee olla itsessään 
ilmastonmuutokseen vaikutuksen ja 
luonnonkatastrofien kannalta kestäviä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä. Ne voivat omassa perustuslaissaan ja 
institutionaalisissa järjestelyissään päättää, mikä viranomainen vastaa ohjelmatyöstä tai 
yhdennetystä lähestymistavasta.

Tarkistus 1899
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.3 Monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee käyttää kaikkia käytettävissä olevia 
unionin politiikkavälineitä. Erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi täytyy 
keskittää voimavarat energian 
säästämiseen sekä ehkäiseviin ja 
lieventäviin toimenpiteisiin; estääkseen 
biologisen monimuotoisuuden 
vähentämistä, voimavaroja tulee keskittää 
ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. 
Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen tuella tehtyjen uusien 
investointien tulee olla energia- ja 
resurssitehokkaita sekä itsessään 
ilmastonmuutokseen vaikutuksen ja 
luonnonkatastrofien kannalta kestäviä. 
Lisäksi ilmaston ja biologisen 
monimuotoisuuden vaikutusten tärkeyden 
korostamiseksi EU-rahoitteisissa 
investoinneissa, ohjelmien strategiseen 
ympäristöarviointiin tulee sisältää 
ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden 
vaikutuksen arviointia, myös ohjelman 
kasvihuonepäästöjen mittausta.

Or. en

Perustelu

Ilmastoon liittyvään kulutukseen puuttumisen lisäksi on tarpeen ottaa monialaisesti mukaan 
ilmastovaikutusten lieventäminen kaikkiin ohjelmiin keinona varmistaa investoinnin laatu 
suhteessa EU:n ilmastonmuutoksen hidastamistavoitteisiin. Kestävän kehityksen 
varmistamiseksi ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden vaikutusten arviointi on tarpeen ja 
tehokkain tapa estää kielteisiä vaikutuksia luovia investointeja toteutumasta ja näin parantaa 
koheesiopolitiikan laatua. Ilmastovaikutus on myös helposti mitattavissa ja on jo olemassa 
selkeät menetelmät, joilla ohjelmia voidaan arvioida läpinäkyvällä tavalla.

Tarkistus 1900
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.4 EAKR:n ja koheesiorahaston tulee 
jatkaa investointien tekemistä 
jäsenvaltioiden infrastruktuureihin, jotta 
noudatetaan vesipolitiikan puitteita 
koskevan direktiivin ja muiden 
asiaankuuluvien direktiivien vaatimuksia. 
Teknologiaratkaisuja, joiden 
tarkoituksena on osallistua kestäviin 
toimiin, on olemassa ja uusia syntymässä, 
joten EAKR:n tulee jatkaa tutkimuksen 
tukemista tällä alalla. Tällaisen tuen 
täytyy pyrkiä täydentämään Horisontti 
2020 -puiteohjelman toimenpiteitä. 
Rahoitusta biologista monimuotoisuutta 
tukeville toimille voidaan tarjota 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa voidaan myös käyttää 
tuen tarjoamiseksi maankäyttäjille 
alueilla, joilla pakolliset 
ympäristövaatimukset johtavat 
aluekohtaisiin haittoihin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä. Ne voivat omassa perustuslaissaan ja 
institutionaalisissa järjestelyissään päättää, mikä viranomainen vastaa ohjelmatyöstä tai 
yhdennetystä lähestymistavasta.

Tarkistus 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.2.4 Jos EAKR ja koheesiorahasto 
tukevat suuria investointeja 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureissa, investointien tulee 
noudattaa vesipolitiikan puitteita 
koskevan direktiivin ja muiden 
asiaankuuluvien direktiivien vaatimuksia. 
Saastuttaja maksaa -periaate koskee myös 
rahoitusta, jota tarjotaan mahdollisesti 
ympäristölle haitalliseen toimintaan, 
erityisesti rahoitusinfrastruktuuria. 
Tällaisissa tapauksissa rahoitusta tulee 
tarjota ainoastaan, jos käyttömaksut ja 
ulkoisten kustannusten sisällyttäminen 
eivät kata investointikustannuksia ja 
aiheutetun vahingon kustannuksia. [1] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EC, annettu 
23.lokakuuta 2000, EUVL viite …
(Muutoksia ja lisätty lause kohtaan 1.2.4)

Or. en

Tarkistus 1902
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.4 EAKR:n ja koheesiorahaston tulee 
jatkaa investointien tekemistä 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureihin, jotta noudatetaan 
vesipolitiikan puitteita koskevan 
direktiivin ja muiden asiaankuuluvien 
direktiivien vaatimuksia. 
Teknologiaratkaisuja, joiden 
tarkoituksena on osallistua kestäviin 
toimiin, on olemassa ja uusia syntymässä, 
joten EAKR:n tulee jatkaa tutkimuksen 
tukemista tällä alalla. Tällaisen tuen 
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täytyy pyrkiä täydentämään Horisontti 
2020 -puiteohjelman toimenpiteitä. 
Rahoitusta biologista monimuotoisuutta 
tukeville toimille voidaan myös tarjota 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. Euroopan 
maaseudun kehittämisen talousrahastoa 
voidaan käyttää myös luonnonvarojen 
kestävän hallinnon tukemiseksi, 
tiedonsiirron ja innovaatioiden 
edistämiseksi sekä maatalouden 
kilpailukyvyn ja maaseutualueiden 
osallistavan kasvun tehostamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.4 EAKR:n ja koheesiorahaston tulee 
jatkaa investointien tukemista 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureissa, jotta noudatetaan 
ympäristölainsäädäntöä (vesipolitiikan 
puitteita, luontoa ja jätteitä koskevien 
direktiivien ja muiden asiaankuuluvien 
direktiivien) vaatimuksia. 
Ekosysteemipohjaisia teknologia- ja muita 
ratkaisuja, joiden tarkoituksena on 
osallistua kestäviin toimiin, on olemassa 
ja uusia syntymässä, joten EAKR:n tulee 
jatkaa tutkimuksen tukemista tällä alalla. 
Tällaisen tuen täytyy pyrkiä 
täydentämään Horisontti 2020 -
puiteohjelman toimenpiteitä. Biologista 
monimuotoisuutta edistävien toimien 
rahoitusta, jota edellytetään 
toimintajärjestystä koskevissa puitteissa, 
voidaan tarjota yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen alaisista rahastoista. 
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Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa voidaan myös käyttää 
tuen tarjoamiseksi maankäyttäjille 
alueilla, joilla pakolliset 
ympäristövaatimukset johtavat 
aluekohtaisiin haittoihin.

Or. en

Perustelu

EAKR ei tarkoita ainoastaan suuria investointeja ja uudet näkökulmat ekosysteemipohjaisiin 
ratkaisuihin ilmaston ja älykkään teknologian alalla eivät liity ainoastaan infrastruktuuriin ja 
teknologiaan. EU:n biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa todetaan, että kaikki 
rahastot osallistuvat biologisen monimuotoisuuden rahoittamiseen, joten kaikkien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tulisi varmistaa investoinnit biologiseen monimuotoisuuteen.

Tarkistus 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.4 EAKR:n ja koheesiorahaston tulee 
jatkaa investointien tekemistä 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureihin, jotta noudatetaan 
vesipolitiikan puitteita koskevan 
direktiivin ja muiden asiaankuuluvien 
direktiivien vaatimuksia. 
Teknologiaratkaisuja, joiden 
tarkoituksena on osallistua kestäviin 
toimiin, on olemassa ja uusia syntymässä, 
joten EAKR:n tulee jatkaa tutkimuksen 
tukemista tällä alalla. Rahoitusta 
biologista monimuotoisuutta tukeville 
toimille voidaan tarjota Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa voidaan myös käyttää 
tuen tarjoamiseksi maankäyttäjille 
alueilla, joilla pakolliset 
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ympäristövaatimukset johtavat 
aluekohtaisiin haittoihin.

Or. en

Perustelu

Poistettu: Tällaisen tuen täytyy pyrkiä täydentämään Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimenpiteitä.

Tarkistus 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2.4a. Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto auttaa saavuttamaan 
uudistuneen yhteisen kalastuspolitiikan 
kasvu-, työllisyys- ja kestävyystavoitteet ja 
tukee EU:n yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanoa. Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto voi rahoittaa kestävää 
kalastusta ja vesiviljelyä, edistää merien 
kestäviä ekosysteemejä ja osallistavaa 
alueellista kehittämistä ja hallintoa

Or. en

Tarkistus 1906
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.5 Kestävän kehityksen tavoittelu ei saa 
olla teknistä toimintaa. Varmistaakseen, 
että tavoite valtavirtaistetaan yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaisten 
rahastojen toimintaan, 
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hallintoviranomaisten tulee ottaa 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti 
huomioon tämä tavoite koko ohjelman 
elinkaaren ajan ja ottaa käyttöön 
aktiivisempi lähestymistapa 
toimintatapojen ympäristölle haitallisten 
vaikutusten vähentämiseen muun muassa 
seuraavilla toimilla:
a) investointien suuntaaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin,
b) huolellinen investointien tarpeen 
punninta aloilla, joilla investoinneilla on 
merkittävä kielteinen ympäristövaikutus,
c) pitkän aikavälin näkökannan käyttöön 
ottaminen verrattaessa vaihtoehtoisten 
investointimenetelmien 
'elinkaarikustannuksia',
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
1.2.5 kohdan; poistaa d kohdan 
(ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen lisääminen))

Or. en

Perustelu

Kriisiaikana kustannustehokkaat julkiset hankinnat voisivat joissakin tapauksissa olla 
järkevämpiä kuin ensisijaisesti ympäristöä säästävät julkiset hankinnat.

Tarkistus 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen käyttö
(Sana "lisääminen" poistettu 1.2.5 kohdan 
d alakohdasta)
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Or. en

Tarkistus 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2.5a Investointien ympäristökestävyyden 
arviointi tulee toteuttaa selkeästi 
määriteltyjen ympäristökestävyyden 
kriteerien pohjalta erityisesti aloilla, jotka 
käyttävät paljon luonnonvaroja tai 
vaikuttavat voimakkaasti ilmastoon ja 
biologiseen monimuotoisuuteen (liikenne, 
infrastruktuurit, jäteala, energia –
erityisesti biomassan jne. käyttö).

Or. en

Perustelu

Investointien kestävyyskriteerit ovat tarpeen haitallisten investointien estämiseksi. Esimerkiksi 
uusiutuvaa energiaa käsittelevien hankkeiden kehitys voi olla haitallista EU:n biologista 
monimuotoisuutta käsitteleville tavoitteille, jos hankkeet suunnitellaan ja pannaan täytäntöön 
huonosti. Tämän vuoksi on tarpeen asettaa tiukat ja sitovat säännöt niiden käytölle. 
Kestävyyskriteerit mahdollistavat sen, että EU voi saavuttaa johdonmukaisuuden monien 
tavoitteidensa kesken ja estää haitallisia investointeja.

Tarkistus 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.5a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2.5a Biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien kestävää hallintoa tulee 
edistää, erityisesti kaukaisimmilla 
alueilla.



AM\904624FI.doc 25/103 PE491.163v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
toteuttaa tarvittavat toimet epätasa-
arvoisuuksien poistamiseksi ja 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän estämiseksi kaikissa yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaisten 
rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.
(Muutoksia 1.3.1 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1911
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.1 Jäsenvaltioiden tulee lisätä toimiaan 
epätasa-arvon poistamiseksi ja edistää 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä 
torjua sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä kaikissa yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaisien 
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rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.

Or. en

Perustelu

Rahastojen täytäntöönpanon yksityiskohdat tulisi jättää jäsenvaltioiden ja alueiden 
päätettäväksi pohjautuen tasa-arvon turvaamisen edistymistasoon.

Tarkistus 1912
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.2 Jäsenvaltioiden tulee edistää naisten 
ja miesten välisen tasa-arvon tavoitetta ja 
toteuttaa tarvittavat toimet estääkseen 
syrjinnän toimien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin aikana ohjelmissa, jotka 
osarahoitetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen alaisilla rahastoilla ja 
jäsenvaltioiden tulee ilmaista selkeästi 
toimet, jotka ottavat ohjelmassa huomioon 
tämän periaatteen. Esteet naisten 
työmarkkinaosallistumiselle tulisi näin 
ollen arvioida ja hoitaa.

Or. en

Perustelu

Kaikkien toimien toteuttamisen tulee perustua arviointiin ja analyysiin.

Tarkistus 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.3.3 Jäsenvaltioiden tulee edistää 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 artiklassa esitettyä naisten 
ja miesten tasa-arvon tavoitetta ja 
varmistaa sen valtavirtaistaminen 
kaikkien toimien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa, jotka tehdään yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen alaisesti ja 
sukupuolinäkökulman sisällyttämisen 
tulee olla sitova periaate. EAKR:n, ESR:n 
ja koheesiorahaston ohjelmissa tulee
yksiselitteisesti täsmentää näiden 
rahastojen odotettu vaikutus sukupuolten 
tasa-arvolle asettamalla yksityiskohtaiset 
tavoitteet ja välineet.  Sukupuolianalyysi 
tulee sisällyttää toimenpiteen tavoitteisiin. 
Seurantajärjestelmät ja tiedonkeräys ovat 
myös keskeisen tärkeitä, jotta voidaan 
luoda selkeä kuva siitä, miten ohjelmat 
toteuttavat sukupuolten tasa-arvoon 
liittyviä tavoitteita. Edistys osoitetaan 
monialaisia indikaattoreita käyttämällä. 
Tulee varmistaa kumppanuuden 
sukupuolten tasa-arvosta vastaavien 
elinten osallistuminen. Suositellaan 
järjestämään pysyvät rakenteet tai 
perustamaan yksiselitteisen toiminnon 
olemassa oleviin rakenteisiin, jossa 
annetaan neuvoja sukupuolten tasa-
arvosta, jotta varmistetaan tarvittava 
asiantuntijuus ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa.
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Naisten laajempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Kaiken potentiaalin vapauttaminen 
toiminnan lisäämiseksi nostamalla 
naisten työllisyysastetta on keskeisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -
työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi. 
Esteet naisten 
työmarkkinaosallistumiselle tulee näin 
ollen arvioida ja hoitaa täysimääräisesti. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
varmistaa ESR:n, EAKR:n, 
koheesiorahaston, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston lisäksi, että 
jäsenvaltio rahoittaa toimintaa, joka 
edistää naisten taloudellista 
riippumattomuutta, auttaa saavuttamaan 
sopivan tasapainon työn ja perhe-elämän 
välillä ja edistää naisten mahdollisuuksia 
yrittäjänä.
(Lisäys 1.3.3 kohdan ensimmäiseen 
kappaleeseen)

Or. en

Tarkistus 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.3 Naisten laajempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Kaiken potentiaalin vapauttaminen 
toiminnan lisäämiseksi nostamalla 
naisten työllisyysastetta on keskeisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -
työllisyystavoitteen, 75 prosentin naisten 
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ja miesten työllisyyden, saavuttamiseksi. 
Esteet naisten 
työmarkkinaosallistumiselle tulee näin 
ollen poistaa muun muassa estämällä 
työmarkkinoiden jakautumista ammattien 
ja alojen mukaan myös edistämällä 
naisten osallistumista tutkimukseen ja 
kehitykseen ja sisällyttämällä 
naistyöntekijöitä 'vihreiden työpaikkojen'
koulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen. Jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee varmistaa erityistoimilla ESR:n, 
EAKR:n, koheesiorahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston lisäksi, että 
jäsenvaltio rahoittaa toimintaa, joka 
edistää naisten taloudellista 
riippumattomuutta, auttaa saavuttamaan 
sopivan tasapainon työn ja perhe-elämän 
välillä ja edistää naisten mahdollisuuksia 
yrittäjänä.
(Muutoksia 1.3.3 kohdan toiseen osaan)

Or. en

Tarkistus 1915
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.3 Naisten laajempi ja miesten kanssa 
tasa-arvoinen osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Kaiken potentiaalin vapauttaminen 
toiminnan lisäämiseksi nostamalla 
naisten työllisyysastetta on keskeisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -
työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi. 
Esteet naisten 
työmarkkinaosallistumiselle tulee näin 
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ollen arvioida ja hoitaa täysimääräisesti. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
varmistaa ESR:n, EAKR:n, 
koheesiorahaston, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston lisäksi, että 
jäsenvaltio rahoittaa toimintaa, joka 
edistää naisten taloudellista 
riippumattomuutta, auttaa saavuttamaan 
sopivan tasapainon työn ja 
henkilökohtaisen elämän ja perhe-elämän 
välillä ja edistää naisten mahdollisuuksia 
yrittäjänä.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkastuksen 
1.3.3 kohdan, mutta lisää viittauksen 
siihen, että naisten osallistumisen 
työmarkkinoille tulee tapahtua tasa-
arvoisesti miesten kanssa.)

Or. en

Tarkistus 1916
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.3 Naisten laajempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Kaiken potentiaalin vapauttaminen 
toiminnan lisäämiseksi nostamalla 
naisten työllisyysastetta on keskeisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -
työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkastuksessa otetaan huomioon, että naisten työmarkkinaosallistumisen tehostamista 
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pitäisi tarkastella yhteisen strategiakehyksen temaattisten keskittämissäännösten valossa, 
jotka rajoittavat investointiprioriteettien määrää, erityisesti sosiaalisen osallisuuden 
korvamerkinnän vuoksi.  Tarkastuksessa ehdotetaan säilytettäväksi tavoite, mutta jätetään 
yksityiskohdat jäsenvaltioiden ja alueiden päätettäväksi.

Tarkistus 1917
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3. Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys
1.3.1 Jäsenvaltioiden tulee lisätä toimiaan 
epätasa-arvon poistamiseksi ja edistää 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä 
torjua sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä kaikissa yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaisien 
rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden tulee edistää naisten 
ja miesten välisen tasa-arvon tavoitetta ja 
toteuttaa tarvittavat toimet estääkseen 
syrjinnän toimien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin aikana ohjelmissa, jotka 
osarahoitetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen alaisilla rahastoilla ja 
jäsenvaltioiden tulee ilmaista selkeästi 
toimet, jotka ottavat ohjelmassa huomioon 
tämän periaatteen. Esteet naisten 
työmarkkinaosallistumiselle tulisi näin 
ollen arvioida ja hoitaa.
1.3.3 Naisten laajempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Kaiken potentiaalin vapauttaminen 
toiminnan lisäämiseksi nostamalla 
naisten työllisyysastetta on keskeisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -
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työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi.
(Valmistelijan tekstin 1.3.4 kohdan poisto)

Or. en

Tarkistus 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.3 jakso – 1.3.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3.4a Tasa-arvoelimien antaman 
lausunnon ESR:n, EAKR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista tulee pyrkiä 
varmistamaan, että tarvittavat säännökset 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ovat 
olemassa. Lisäksi tasa-arvoelinten tai 
muiden syrjintää torjuvien järjestöjen 
osallistumista suositellaan, jotta saadaan 
tarvittava asiantuntijuus rahastojen 
valmisteluun, seurantaan ja arviointiin.

Or. en

Tarkistus 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.4 jakso – 1.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4.1 Kaikkien yleisölle tarjottavien 
tuotteiden ja palveluiden, jotka 
osarahoitetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastoista, tulee olla 
saatavilla. Erityisesti pääsy 
rakennettuihin ympäristöihin, 
liikenteeseen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan on olennaisen 
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tärkeää heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, myös liikuntarajoitteisten ja 
vammaisten henkilöiden osallisuudelle, 
ottaen erityisesti huomioon vammaisten 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimus, 
joka tuli voimaan 3. toukokuuta 2008 ja 
YK:n yleissopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut EU-
politiikat.
(Muutoksia ja lisäyksiä kohtaan 1.4.1)

Or. en

Tarkistus 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.4 jakso – 1.4.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4.2 On olennaisen tärkeää ottaa 
asianmukaisesti huomioon 
työmarkkinoilta kauimmas etääntyneiden 
ihmisten, vammaisten henkilöiden, 
maahanmuuttajien, pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden, kodittomien ja 
muiden köyhyysriskin alaisten ryhmien, 
lasten ja nuorten, vanhusten, etnisten 
vähemmistöjen ja muiden heikommassa 
asemassa olevien ryhmien tarpeet, jotta he 
voivat integroitua paremmin 
työmarkkinoille ja osallistua 
täysimääräisesti yhteiskuntaan.
(Muutoksia 1.4.2 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1921
María Irigoyen Pérez
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.4 jakso – 1.4.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4.2a Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi on tärkeää toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan vammaisten henkilöiden 
pääsy yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen rahastojen osarahoittamien 
ohjelmien ja toimintojen valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.4 jakso – 1.4.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden täytyy 
jatkaa sosiaalisen koheesion edistämistä 
samanarvoisesti taloudellisen ja 
alueellisen koheesion kanssa kaikilla 
EU:n alueilla, jotta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet voidaan saavuttaa.
Kutakin alueiden luokkaa koskeva ESR:n 
vähimmäisosuus olisi määriteltävä 
asetuksen (EU) N:o (…yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus) 84 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, jolloin ESR:n 
vähimmäisosuudeksi saadaan 
25 prosenttia koheesiopolitiikkaan 
myönnetystä talousarviosta (pois lukien 
Verkkojen Eurooppa -väline).
(1.4.3 kohtaan viimeisen virkkeen lisäys)

Or. en
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Tarkistus 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.4 jakso – 1.4.3a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4.3a. Asuntojen sopeuttaminen 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamiseksi, erityisesti heikommassa 
asemassa olevilla alueilla ja 
historiallisissa keskuksissa.

Or. en

Tarkistus 1924
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.4 jakso – 1.4.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4.3a Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan vammaisten henkilöiden 
pääsy yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen rahastojen osarahoittamien 
ohjelmien ja toimintojen valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon ja toteutetaan yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen tukemia myönteisiä toimia, 
joilla edistetään tasavertaisia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Vammaisten henkilöiden pääsy tulee varmistaa ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa 
samoin kuin tasavertaisten mahdollisuuksien edistäminen.
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Tarkistus 1925
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5.1 Väestömuutokseen sopeutuminen on 
yksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
suurimmista haasteista tulevina 
vuosikymmeninä. Pienempi työväestö ja 
suurempi eläkkeellä olevien osuus sekä 
haja-asutus tuottavat lisärasitusta 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmille ja 
näin ollen unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
1.5.1 kohdan, mutta lisää viitteen, että 
haja-asutuksen ongelmat ovat 
konkreettisia.)

Or. en

Tarkistus 1926
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5.2 Väestömuutos luo uusia haasteita ja 
tämän vuoksi väestön kehitystä tulee 
analysoida, tutkia ja käsitellä erityisesti 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jossa 
erilaiset kehitystrendit näkyvät. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
tarvittaessa turvautua yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastoihin, jotta ne 
voivat kehittää räätälöityjä strategioita 
demografisiin ongelmiin vastaamiseksi ja 
luodakseen mahdollisuuksia kehittää 
'senioritaloutta'.
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Or. en

Perustelu

Ilmaisu "nojautuvat" on liian vahva eikä ota huomioon tähän tavoitteeseen suunnattuja 
kansallisia voimavaroja, jotka ovat usein suurempia kuin yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen rahastojen myöntämät varat.

Tarkistus 1927
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5.3 Jäsenvaltiot käyttävät yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen varoja toteuttaakseen 
toimenpiteitä, joilla edistetään kaikkien 
ikäryhmien osallisuutta, myös lisäämällä 
vanhusten työmahdollisuuksia, mikä 
tarjoaa paljon hyötyjä ihmisille, 
yhteiskunnille ja julkiselle taloudelle. 
Käyttäen parhaalla tavalla hyväksi 
olemassa olevat henkilöstöresurssit, myös 
työttömien nuorten tarjoamat, voidaan 
toteuttaa yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen rahastojen tehtävää auttamalla 
maksimoimaan kaiken potentiaalin 
aktiivisella osallisuuspolitiikalla sekä 
paremmalla pääsyllä koulutukseen sekä 
koulutuksen riittävyydellä ja laadulla sekä 
sosiaalitukirakenteilla. Investoinnit 
terveysinfrastruktuureihin palvelisivat 
tätä samaa kaikkien unionin kansalaisten 
pitkän ja terveen työuran tavoitetta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto ei keskity pelkästään vanhusten työskentelymahdollisuuksiin vaan myös 
muihin toimenpiteisiin, joilla edistetään pääsyä työmarkkinoille, myös työttömien nuorten 
pääsyä.
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Tarkistus 1928
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5.4 Laatiessaan ohjelmiaan 
jäsenvaltioiden tulee ottaa huomioon 
väestömuutoksen pitkän aikavälin 
haasteet. Alueilla, joihin väestömuutos 
vaikuttaa eniten ne voivat yksilöidä 
lähestymistapoja, joiden avulla:
a) tuetaan väestönkasvua perheiden 
paremmilla oloilla ja työ- ja perhe-elämän 
paremmalla yhteensovittamisella;
b) tehostetaan työllisyyttä; nostetaan 
tuottavuutta ja taloudellista suoritusta 
investoimalla koulutukseen ja 
tutkimukseen;
c) keskitytään tarvittaessa koulutuksen ja 
opetuksen riittävyyteen ja laatuun sekä 
sosiaalitukirakenteisiin; sekä
d) varmistetaan kustannustehokas 
terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pitkän 
aikavälin hoidosta, myös investoinneilla 
infrastruktuuriin.

Or. en

Perustelu

Oikeudellista tavoitetta ja temaattisen keskittämisen periaatteita tulee harkita. Tarkistukset a, 
b, c ja d täsmentävät toimia selkeämmin.

Tarkistus 1929
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.5.4 Laatiessaan ohjelmiaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden tulee ottaa 
huomioon väestömuutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Alueilla, joilla 
väestömuutokset vaikuttavat eniten, 
niiden tulee yksilöitä toimenpiteet, joilla
a) tuetaan väestönkasvua perheiden 
paremmilla oloilla ja työ- ja perhe-elämän 
paremmalla tasapainolla;
b) tehostetaan työllisyyttä; nostetaan 
tuottavuutta ja taloudellista suoritusta 
investoimalla koulutukseen, tutkimukseen 
ja innovaatioihin;
c) keskitytään koulutuksen, sosiaaliturvan 
ja sosiaalitukirakenteiden riittävyyteen ja 
laatuun
sekä
d) varmistetaan kustannustehokas 
terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja pitkän 
aikavälin hoito, myös investoinneilla 
infrastruktuuriin.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
1.5.4 kohdan, mutta lisää viittauksiin 
innovaatioihin ja sosiaaliturvaan 
investoimiseen.)

Or. en

Tarkistus 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5.4 Laatiessaan ohjelmiaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden tulee ottaa 
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huomioon väestömuutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Alueilla, joilla 
väestömuutokset vaikuttavat eniten, 
niiden tulee yksilöitä toimenpiteet, joilla
a) tuetaan väestönkasvua perheiden 
paremmilla oloilla ja työ- ja 
henkilökohtaisen elämän paremmalla 
tasapainolla;
b) tehostetaan työllisyyttä; nostetaan 
tuottavuutta ja taloudellista suoritusta 
investoimalla koulutukseen ja 
tutkimukseen;
c) keskitytään koulutuksen ja 
sosiaalitukirakenteiden riittävyyteen ja 
laatuun sekä
d) varmistetaan kustannustehokas 
terveydenhuolto ja pitkän aikavälin hoito, 
myös investoinneilla infrastruktuuriin.
(Sanojen muutos 1.5.4 kohdan a 
alakohtaan)

Or. en

Tarkistus 1931
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5.4 Laatiessaan ohjelmiaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden tulee ottaa 
huomioon väestömuutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Alueilla, joilla 
väestömuutokset vaikuttavat eniten, 
niiden tulee yksilöitä toimenpiteet, joilla
a) tuetaan väestönkasvua perheiden 
paremmilla oloilla ja työ- ja perhe-elämän 
paremmalla tasapainolla;
b) tehostetaan työllisyyttä; nostetaan 
tuottavuutta ja taloudellista suoritusta 
investoimalla koulutukseen ja 
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tutkimukseen;
c) keskitytään koulutuksen, sosiaaliturvan 
ja sosiaalitukirakenteiden riittävyyteen ja 
laatuun
sekä
d) varmistetaan kustannustehokas 
terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja pitkän 
aikavälin hoito, myös investoinneilla 
infrastruktuuriin.

Or. en

Tarkistus 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.5 jakso – 1.5.4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistetaan terveydenhuolto ja pitkän 
aikavälin hoito, myös investoinneilla 
infrastruktuuriin.

Or. en

Perustelu

"Kustannustehokkaan" poisto.

Tarkistus 1933
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.2 Tässä kontekstissa yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaiset 
rahastot mahdollistavat, että voidaan 
yhdistää eri EU-rahastoja integroiduiksi 
kokonaisuuksiksi, jotka räätälöidään 
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paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin. Näitä 
välineitä ovat yhdentyneet alueelliset 
investoinnit, paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet, yhdentyneet toimet ja 
yhteiset toimintasuunnitelmat.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tarjoamat välineet tulee täsmentää.

Tarkistus 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.2 Tässä kontekstissa yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaiset 
rahastot mahdollistavat, että voidaan 
yhdistää eri EU-rahastoja integroiduiksi 
kokonaisuuksiksi, jotka räätälöidään 
paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä alueellinen ulottuvuus.

Tarkistus 1935
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6.2a Jotta voidaan tavoitella 
täysimääräisesti alueellisen koheesion 
saavuttamista, yhdentyneen 
lähestymistavan älykkään, kestävän ja 
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osallistavan kasvun edistämiseksi tulee 
heijastaa kaupunkien, maaseutualueiden, 
kalatalous- ja rannikkoalueiden, erityisiä 
maantieteellisiä tai demografisia 
ongelmia kohtaavien alueiden roolia sekä 
ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden, 
pohjoisimpien harvaan asuttujen alueiden 
ja saari-, raja- ja vuoristoalueiden 
erityishaasteet. Siinä täytyy myös 
huomioida kaupunkien ja maaseudun 
väliset yhteydet kohtuuhintaisiin ja 
laadukkaisiin infrastruktuureihin ja 
palveluihin pääsyn suhteen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus lisää alakohdan (1.6.2 uusi) valmistelijan ehdottamaan yhteisen strategiakehyksen 
tarkistuksen liitteen 1.6 jaksoon.

Tarkistus 1936
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6.3 Strategioita ja ohjelmia 
kehittäessään sopivimpien toimenpiteiden 
yksilöimiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tärkeimpiin alueellisiin, rakenteellisiin ja 
institutionaalisiin piirteisiin kuten 
kyseisen alueen yhteyksiin, 
työllisyyssuuntauksiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen; rajat ylittäviin yhteyksiin; 
kaupunkien ja maaseudun välisiin 
yhteyksiin; eri alojen paikallisiin 
keskinäisriippuvuuksiin; 
kulttuuriperintöön; ikääntymiseen ja 
väestömuutoksiin; yms.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
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1.6.3 kohdan; lisää rajat ylittävät yhteydet)

Or. en

Tarkistus 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.3 Strategioita ja ohjelmia 
kehittäessään sopivimpien toimenpiteiden 
yksilöimiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tärkeimpiin alueellisiin, rakenteellisiin ja 
institutionaalisiin piirteisiin kuten 
kyseisen alueen yhteyksiin, 
työllisyyssuuntauksiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen; kaupunkien ja maaseudun 
yhteyksiin ja kestävään kehitykseen; eri 
alojen paikallisiin 
keskinäisriippuvuuksiin; 
kulttuuriperintöön; ikääntymiseen ja 
väestömuutoksiin; yms.
(Muutoksia 1.6.3 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1938
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.3 Strategioita ja ohjelmia 
kehittäessään sopivimpien toimenpiteiden 
yksilöimiseksi jäsenvaltioiden, yhdessä 
alue- ja paikallishallintojen kanssa, tulee 
kiinnittää erityistä huomiota tärkeimpiin 
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alueellisiin, rakenteellisiin ja 
institutionaalisiin piirteisiin kuten 
kyseisen alueen yhteyksiin, 
työllisyyssuuntauksiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen; kaupunkien ja maaseudun 
välisiin yhteyksiin; eri alojen paikallisiin 
keskinäisriippuvuuksiin; kulttuuri- ja 
historiaperintöön; ikääntymiseen ja 
väestömuutoksiin; yms.

Or. en

Perustelu

Yhdentynyt kehitys täytyy panna täytäntöön yhdessä alue- ja paikallishallintojen kanssa.

Tarkistus 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.3 Strategioita ja ohjelmia 
kehittäessään sopivimpien toimenpiteiden 
yksilöimiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tärkeimpiin alueellisiin, rakenteellisiin ja 
institutionaalisiin piirteisiin kuten 
kyseisen alueen yhteyksiin, 
työllisyyssuuntauksiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen; kaupunkien ja maaseudun 
välisiin yhteyksiin; rajat ylittäviin 
haasteisiin; eri alojen paikallisiin 
keskinäisriippuvuuksiin; 
kulttuuriperintöön; ikääntymiseen ja 
väestömuutoksiin jne.

Or. xm

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon valtioiden väliset kysymykset.
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Tarkistus 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.3 Strategioita ja ohjelmia 
kehittäessään sopivimpien toimenpiteiden 
yksilöimiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tärkeimpiin alueellisiin, rakenteellisiin ja 
institutionaalisiin piirteisiin kuten 
alueella liikkumiseen, 
työllisyyssuuntauksiin ja työmarkkinoiden 
rakenteeseen; paikalliseen potentiaaliin 
energiansäästössä, resurssien ja 
uudistuvan energian käyttöön, biologisen 
monimuotoisuuden turvaamiseen; 
kaupunkien ja maaseudun välisiin 
yhteyksiin; eri alojen paikallisiin 
keskinäisriippuvuuksiin; 
kulttuuriperintöön; ikääntymiseen ja 
väestömuutoksiin; yms.

Or. en

Perustelu

Unionin tulisi kunnioittaa olemassa olevaa paikallisen kehittämisen potentiaalia ja kannustaa 
jäsenvaltioita ja alueita käyttämään sitä. Paikallisen potentiaalin energian säästössä, 
voimavarojen kestävässä käytössä, uusiutuvissa energiamuodoissa ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemisessa tulisi olla keskeinen yhdentyneiden lähestymistapojen 
piirre.

Tarkistus 1941
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.4 Jäsenvaltioiden tulee yhdessä alue-
ja paikallishallintojen kanssa analysoida, 
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mitä niiden kohtaamat suuret taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset haasteet ovat. Näiden 
haasteiden osalta niiden täytyy myös 
pohtia, mihin kansalaisten hyvinvoinnin 
tekijöihin ne haluavat vaikuttaa ja mitä 
ne haluavat edistää politiikan keinoin, ja 
miten politiikka suunnitellaan ja 
toteutetaan kyseisen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Yhdentyneen lähestymistavan täytyy torjua sekä taloudellisia että yhteiskunnallisia haasteita. 
Paikallishallintoja ei voi jättää ulos tästä prosessista.

Tarkistus 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet (maaseudun 
kehittämisen LEADER-kokemukseen 
pohjautuen) voivat täydentää ja tehostaa 
julkisen politiikan toteuttamista kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta. Niillä pyritään lisäämään 
alueellisten kehitysstrategioiden 
tehokkuutta ja toimivuutta delegoimalla 
päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa 
paikallisille julkisille yksityisille ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppaneille. 
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Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet tulee toimeenpanna 
strategisen lähestymistavan mukaisesti, 
jota julkiset päätöksentekijät noudattavat, 
jotta varmistetaan, että paikallisten 
tarpeiden 'alhaalta ylös' -määrittämisessä 
otetaan huomioon korkeammilla tasoilla 
asetetut prioriteetit. Jäsenvaltioiden tulee 
tämän asetuksen 5 artiklassa mainittujen 
kumppaneiden kanssa läheisessä 
yhteistyössä määritellä lähestymistapansa 
paikallisyhteisön omiin 
kehittymishankkeisiin kaikissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastoissa. Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston alaisuudessa 
LEADER on edelleen pakollinen osa 
jokaista maaseudun kehittämisohjelmaa. 
Olemassa olevien LEADER-ryhmien 
tulisi kyetä jatkamaan toimivia 
kehitysstrategioita.
(Lisätty toinen kappale 1.6.4. kohdan 
loppuun)

Or. en

Tarkistus 1943
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6.4a Kaikkien jäsenvaltioiden käyttämät 
yhdentyneen lähestymistavan välineet 
tulee panna täytäntöön valittujen 
päättäjien strategisten lähestymistapojen 
mukaisesti, jotta varmistetaan, että 
paikallisten tarpeiden "ylhäältä alas"
määrittämisessä otetaan huomioon 
korkeammalla tasolla asetetut prioriteetit.

Or. en
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Tarkistus 1944
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.5 Edistääkseen hyviä toimintatapoja, 
joita räätälöidään alueiden 
erityistarpeisiin, jäsenvaltioiden ja 
alueiden täytyy kehittää edelleen 
yhdentynyttä alueellista lähestymistapaa 
politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen 
ottamalla huomioon asiaankuuluvat 
taustatekijät mutta keskittymällä 
seuraaviin keskeisiin elementteihin:
a) alueen Eurooppa 2020 -
kehityspotentiaalin ja valmiuksien 
arviointi;
b) uusien alueellisten välineiden, kuten 
yhdentyneiden alueellisten investointien, 
yhteisten toimintasuunnitelmien ja 
paikallisyhteisöjen omien 
kehittämishankkeiden, täytäntöönpanon 
arviointi;
c) alueen kehityshaasteiden ja niiden 
käsittelykyvyn arviointi;
d) sopivan alueellisen laajuuden harkinta 
ja politiikan suunnittelun ja toteutuksen 
tausta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;
e) tarpeellisten 
monitasohallintajärjestelyjen suunnittelu 
tehokkaan politiikkojen toteutuksen 
varmistamiseksi;
f) sopivien tulos- ja 
vaikutusindikaattorien valinta 
politiikkojen seurantaan ja arviointiin.

Or. en
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Perustelu

Säilytetään valmistelijan yhteiseen strategiakehykseen tekemän tarkistuksen liitteen 
1.6.5 kohta, mutta lisätään viittaus vasta ehdotettuihin alueellisiin välineisiin.

Tarkistus 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.5 Edistääkseen hyviä toimintatapoja, 
joita räätälöidään alueiden 
erityistarpeisiin, jäsenvaltioiden ja 
alueiden täytyy kehittää edelleen 
yhdentynyttä alueellista lähestymistapaa 
politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen 
ottamalla huomioon asiaankuuluvat 
taustatekijät mutta keskittymällä 
seuraaviin keskeisiin elementteihin:
a) alueen Eurooppa 2020 -
kehityspotentiaalin ja valmiuksien 
arviointi;
b) alueen kehityshaasteiden ja niiden 
käsittelykyvyn arviointi;
c) rajat ylittävien haasteiden arviointi;
d) sopivan alueellisen laajuuden harkinta 
ja politiikan suunnittelun ja toteutuksen 
tausta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;
e) tarpeellisten 
monitasohallintajärjestelyjen suunnittelu 
tehokkaan politiikkojen toteutuksen 
varmistamiseksi;
f) sopivien tulos- ja 
vaikutusindikaattorien valinta 
politiikkojen seurantaan ja arviointiin.

Or. xm

Perustelu

Tarkistuksessa lisätään c kohta rajat ylittävien rasitusten huomioon ottamiseksi.
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Tarkistus 1946
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.5 Edistääkseen hyviä toimintatapoja, 
joita räätälöidään alueiden 
erityistarpeisiin, jäsenvaltioiden täytyy 
kehittää edelleen yhdentynyttä alueellista 
lähestymistapaa politiikan suunnitteluun 
ja toteuttamiseen ottamalla huomioon 
asiaankuuluvat taustatekijät mutta 
keskittymällä seuraaviin keskeisiin 
elementteihin:
a) valtion, alueiden ja paikallishallintojen 
Eurooppa 2030 -kehityspotentiaalin ja -
valmiuksien arviointi;
b) valtion, sen alueiden ja 
paikallishallintojen kehityshaasteiden ja 
niiden käsittelyvalmiuksien arviointi;
c) sopivan alueellisen laajuuden harkinta 
ja politiikan suunnittelun ja toteutuksen 
tausta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;
d) tarpeellisten 
monitasohallintajärjestelyjen suunnittelu 
tehokkaan politiikkojen toteutuksen 
varmistamiseksi;
e) sopivien tulos- ja 
vaikutusindikaattorien valinta 
politiikkojen seurantaan ja arviointiin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä. Ne voivat omassa perustuslaissaan ja 
institutionaalisissa järjestelyissään päättää, mikä viranomainen vastaa ohjelmatyöstä tai 
yhdennetystä lähestymistavasta. Toisaalta tulee arvioida myös alueiden ja paikallishallintojen 
valmiuksia ja haasteita.
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Tarkistus 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.5 Edistääkseen erityisiin alueellisiin 
tarpeisiin räätälöityjä hyviä 
toimintatapoja jäsenvaltioiden ja alueiden 
täytyy kehittää edelleen yhdentynyttä 
alueellista lähestymistapaa politiikkojen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Yhdentyneen alueellisen investoinnin 
menetelmän tulisi olla pääväline, jolla 
saavutetaan tasapainoinen kestävä 
kehitys, jossa on mahdollista edistää 
työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja 
vaurautta ottaen huomioon 
asiaankuuluvat taustatekijät mutta 
keskittymällä seuraaviin elementteihin:
(Muutoksia 1.6.5 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdollisuus yhdistää yksi tai 
useampi täydentävä investointiprioriteetti 
eri temaattisista tavoitteista yhteen 
toimintalinjaan tai yhteen ohjelmaan;
(Lisätään 1.6.5 kohtaan uusi ca)

Or. en
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Tarkistus 1949
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 jakso – 1.6.5a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6.5a Kaikkien jäsenvaltioiden käyttämät 
yhdentyneen lähestymistavan välineet 
tulee panna täytäntöön valittujen 
päättäjien strategisten lähestymistapojen 
mukaisesti, jotta varmistetaan, että 
paikallisten tarpeiden "ylhäältä alas"
määrittämisessä otetaan huomioon 
korkeammalla tasolla asetetut prioriteetit.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa ehdotetun eri yhdennetyillä välineillä toteutetun yhdennetyn 
lähestymistavan tulee aina noudattaa valittujen päättäjien strategisia lähestymistapoja.

Tarkistus 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6a Sosiaalinen osallisuus
Kaikkien ryhmien, joita uhkaa köyhyys tai 
sosiaalinen eristäytyminen, osallisuuden 
edistäminen. Sosiaalisen talouden 
edistäminen. Köyhyyden poistamisen 
tukeminen. Sosiaalisen vuoropuhelun 
edistäminen. Työllisyyden torjuminen 
aktiivisilla työmarkkinatoimenpiteillä. 
Pitkäaikaisen työttömyyden esto. 
Mahdollisuuksien tasa-arvon ja 
menestymisen tasa-arvon edistäminen. 
Jokaisen terveydenhuoltoon pääsyn 
helpottaminen.
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Or. en

Tarkistus 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 b jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6b Työllisyyden kehittäminen
Aktiiviväestön osallistumisen edistäminen, 
erityisesti nuorten ja vanhuksien. 
Työmarkkinoiden toiminnan 
parantaminen. Investoiminen 
koulutukseen, jatkokoulutukseen 
ammattitaitoon ja elinikäiseen 
oppimiseen; Yritysten perustamisen 
tukeminen, erityisesti innovaatioyritysten, 
edistämällä kumppanuuksia julkisen 
tutkimuksen ja yritysten välillä sekä 
yritysten perustajien auttamista tuki- ja 
neuvontaverkostoilla. Työnhakijoiden 
työpaikkojen perustamisen tukeminen.

Or. fr

Tarkistus 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 1.6 c jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6c Liikenneinfrastruktuuri

1.6.1 Eristyneimpien alueiden eristymisen 
torjuminen ja alueellisen jatkuvuuden 
varmistaminen. Parantaa pääsyä 
henkilöliikenteeseen ja tavaroiden 
hankintaan. Merireittien liikennöinnin 
parantaminen saarten välillä ja 
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kabotaasin parantaminen merentakaisille 
eristyneille alueille.

1.6.2 luonnollista ympäristöä 
kunnioittavien liikennevälineiden 
edistäminen (saasteet, alkoholin 
vaikutuksen alainen ajaminen) ja 
sellaisten liikennevälineiden edistäminen, 
jotka tukevat kaupunkiympäristön 
asukkaiden elämänlaatua (saasteet, melu, 
ruuhkat) suosimassa vaihtoehtoisia 
liikennevälineitä koskevia aloitteita, 
julkisia liikennevälineitä ja edistämällä 
maantieliikenneverkoston 
rakennemuutosta ja kuljettajien 
ammattitaitoa. 

Or. fr

Tarkistus 1953
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.1 jakso – 2.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1.1 Jotta voidaan saavuttaa optimaaliset 
tulokset käytännön kestävässä kasvussa ja 
kehityksessä, on tärkeää koordinoida 
kaikki unionin politiikat ja vastaavat 
välineet, jotka vaikuttavat taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion sekä 
tasapainoisemman alueellisen kehityksen 
saavuttamiseen EU:ssa. Tämän täytyy 
heijastua myös unionin talousarvion ja 
jäsenvaltioiden kansallisen ja kansallista 
alemman tason talousarvioiden 
parempaan koordinointiin, joilla 
rahoitetaan yhteisiä poliittisia 
prioriteetteja sekä parantuneeseen 
vertikaaliseen yhteistyöhön EU:n ja 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
toimijoiden välillä.
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Or. en

Perustelu

Paikalliset toimijat täytyy ottaa mukaan.

Tarkistus 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 1 osa – 2.1 jakso – 2.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1.1 Jotta voidaan saavuttaa optimaaliset 
tulokset käytännön kestävässä kasvussa ja 
kehityksessä, on tärkeää koordinoida 
kaikki unionin politiikat ja niiden 
välineet, jotka vaikuttavat taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion sekä 
tasapainoisemman alueellisen kehityksen 
saavuttamiseen EU:ssa. Tämän täytyy 
heijastua myös unionin talousarvion ja 
jäsenvaltioiden kansallisen ja kansallista 
alemman tason talousarvioiden 
parempaan koordinointiin politiikkojen 
yhdentymisen ja toimivuuden 
vahvistamisessa sekä julkisen rahoituksen 
tasapainon valvonnassa, yhteisten 
poliittisten prioriteettien rahoittamiseen 
sekä parantuneeseen vertikaaliseen 
yhteistyöhön EU:n ja kansallisten ja 
alueellisten toimijoiden välillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää painottaa, että talousarvioiden välinen parempi koordinointi ei tarkoita 
makrotaloudellisen ehdollisuuden käyttöön ottamista.

Tarkistus 1955
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.1 jakso – 2.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1.2 Synergiaetujen saaminen ja 
koordinointi eivät edellytä samojen 
ratkaisujen soveltamista kaikkiin. Tässä 
yhteydessä pitää tarpeellisena arvioida 
lähemmin unionin politiikkojen ja 
koheesion vaikutusta, jotta voidaan 
edistää todellisia synergiavaikutuksia ja 
tunnistaa ja edistää unionin tasolla 
sopivimpia keinoja innovaatioihin 
tehtävien paikallisten ja alueellisten 
investointien tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 1956
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.1 jakso – 2.1.3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.1.3 Jäsenvaltioiden tulee varmistaa 
johdonmukaisuus ohjelmatyön ja 
täytäntöönpanon vaiheissa yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen ja muiden EU-politiikkojen 
tavoitteiden välillä. Tätä tarkoitusta 
varten ne pyrkivät:

Or. en

Tarkistus 1957
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – 2.2.2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2.2.2 Erityisesti jäsenvaltioiden ja 
alueiden täytyy kehittää kansallista tai 
alueellista tutkimus- ja 
innovointistrategiaa, jossa tavoitteena on 
'älykäs erikoistuminen' kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Näistä 
strategioita tulee kehittää läheisellä 
yhteistyöllä kansallisten, alueellisten ja 
muiden hallintoviranomaisten sekä 
Horisontti 2020 -ohjelmaan suoraan 
liittyvien viranomaisten välillä, mutta 
myös ottaa mukaan sidosryhmiä kuten 
yliopistoja ja korkeakouluja, paikallisia 
yrityksiä ja sosiaalisia kumppaneita. 
Näiden innovointistrategioiden tulee ottaa 
huomioon Horisontti 2020 -ohjelman 
sekä alku- että loppupään toimet.

Or. en

Perustelu

Ei tarvitse olla välttämättä hallintoviranomaisia vain valtion tai alueen tasolla.

Tarkistus 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – 2.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.2 Erityisesti jäsenvaltioiden ja 
alueiden täytyy kehittää kansallista tai 
alueellista tutkimus- ja 
innovointistrategiaa, jossa tavoitteena on 
'älykäs erikoistuminen' kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Näistä 
strategioita tulee kehittää läheisellä 
yhteistyöllä kansallisten tai alueellisten
hallintoviranomaisten sekä Horisontti 
2020 -ohjelmaan suoraan liittyvien 
viranomaisten välillä, mutta myös ottaa 
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mukaan sidosryhmiä kuten yliopistoja ja 
korkeakouluja, paikallisia yrityksiä, pk-
yrityksiä ja sosiaalisia kumppaneita. 
Näiden innovointistrategioiden tulee ottaa 
huomioon Horisontti 2020 -ohjelman 
sekä alku- että loppupään toimet.

Or. en

Tarkistus 1959
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – 2.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.2 Erityisesti jäsenvaltioiden ja 
alueiden täytyy kehittää kansallista tai 
alueellista tutkimus- ja 
innovointistrategiaa, jossa tavoitteena on 
'älykäs erikoistuminen' kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Näistä 
strategioita tulee kehittää läheisellä 
yhteistyöllä kansallisten tai alueellisten 
hallintoviranomaisten sekä Horisontti 
2020 -ohjelmaan suoraan liittyvien 
viranomaisten välillä, mutta myös ottaa 
mukaan sidosryhmiä kuten yliopistoja ja 
korkeakouluja, paikallisia yrityksiä, pk-
yrityksiä ja sosiaalisen talouden 
kumppaneita. Näiden 
innovointistrategioiden tulee ottaa 
huomioon Horisontti 2020 -ohjelman 
sekä alku- että loppupään toimet.

Or. en

Tarkistus 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – -2.2.2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-2.2.2a 'Älykäs erikoistuminen' tarkoittaa 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä ja 
Euroopan unionin innovointipolitiikkaa. 
Älykkään erikoistumisen tavoitteena on 
edistää julkisten investointien tehokasta ja 
toimivaa käyttöä käyttämällä maiden ja 
alueiden välisiä synergioita ja 
vahvistamalla niiden 
innovointivalmiuksia. Älykkään 
erikoistumisen strategia on tehty 
monivuotiseksi strategiaohjelmaksi, jonka 
tavoitteena on kehittää funktionaalinen 
kansallinen tai alueellinen 
tutkimusinnovointijärjestelmä.
(Uusi 2.2.2 kohta ennen valmistelijan 
kohdan 2.2.2 tekstiä)

Or. en

Tarkistus 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – 2.2.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2.2a. "Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välineitä, voimavaroja, 
organisaatiojärjestelmiä ja palveluita, 
joita käyttävät tutkimusyhteisöt 
tutkimuksen ja innovaatioiden tekemiseen 
alallaan. Tarvittaessa niitä voidaan 
käyttää muuallakin kuin tutkimuksessa, 
esimerkiksi koulutuksessa tai julkisissa 
palveluissa. Näihin kuuluvat suuret 
tieteelliset laitteistot (tai välinejoukot); 
tietoon pohjautuvat voimavarat kuten 
kokoelmat, arkistot tai tieteellinen 
aineisto; sähköiset infrastruktuurit kuten 
aineistot, ohjelmointi- ja 
ohjelmistojärjestelmät, viestintäverkostot 
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ja -järjestelmät, joilla edistetään 
avoimuutta ja digitaalista luottamusta; 
muut erityisinfrastruktuurit, joita 
tarvitaan tutkimuksen ja innovoinnin 
korkean tason saavuttamiseksi."

Or. en

Tarkistus 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – 2.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.4 Loppupään toimien täytyy tarjota 
välineet, joilla voidaan hyödyntää ja 
levittää Horisontti 2020 -ohjelmaan 
pohjautuvia tutkimuksen ja innovoinnin 
tuloksia markkinoille ja laajalle 
tutkimusyhteisölle, ja näitä välineitä 
voivat olla koevoimalat ja koelaitokset, 
konseptien luonnokset ja alkuvaiheen 
rahoitus, yrityshautomot, soveltava 
tutkimus, erityiset teollisuuden ja 
teknologian siirtovalmiudet ja 
klusterituki.
(Muutoksia 2.2.4 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.2 jakso – 2.2.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2.5 Yhdennettyä tukea tulee tarjota 
kansallisille ja alueellisille viranomaisille, 
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jotta ne voivat suunnitella tällaisten 
innovointistrategioiden täytäntöönpanoa; 
näitä strategioita voivat olla 
eurooppalaisia etuja edistävien tutkimus-
ja innovointi-infrastruktuurien 
yhteisrahoitusmahdollisuuksien 
tunnistaminen tukeminen, kansainvälisen 
yhteistyön edistäminen, menetelmien tuki 
vertaisarvioinnilla, vapaan pääsyn 
strategiat julkaisu- ja tutkimusaineistolle, 
hyvien toimintatapojen vaihto ja alueiden 
koulutus.
(Muutoksia 2.2.5 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1964
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.3 Synergioita LIFE-ohjelman kanssa 
tulee edistää, erityisesti yhdennetyissä 
hankkeissa luonnon (erityisesti 
ekosysteemipalveluiden ja biologisen 
monimuotoisuuden), vesistön, jätteiden, 
ilman, ilmastonmuutoksen torjumisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalla. 
LIFE-ohjelman kanssa koordinointi 
voidaan varmistaa tukemalla hankkeita, 
jotka täydentävät toisiaan sekä 
edistämällä LIFE-ohjelmassa 
hyväksyttyjen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden joustavuus, erityisesti temaattisen 
keskittämisen vaatimukset huomioon ottaen.
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Tarkistus 1965
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.4 Tarvittaessa ympäristövaikutusten 
arviointia (YVA), kestävyysvaikutusten 
arviointia (KVA), strategista 
ympäristöarviointia (SYA) ja muita 
asianmukaisia välineitä tulee edistää, 
jotta huomioidaan biologisen 
monimuotoisuuden rappeutumisen sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
alueelliseen suunnitteluun (myös 
makroalueen strategioissa) sekä 
alueelliseen ja paikalliseen 
päätöksentekoon.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden ja alueiden joustavuus.

Tarkistus 1966
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointia 
(YVA), kestävyysvaikutusten arviointia 
(KVA), strategista ympäristöarviointia 
(SYA) ja muita asianmukaisia välineitä 
tulee vahvistaa, jotta estetään ja 
huomioidaan biologisen 
monimuotoisuuden rappeutumisen sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
alueelliseen suunnitteluun (myös 
makroalueen strategioissa) sekä 
alueelliseen ja paikalliseen 
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päätöksentekoon.

Or. en

Tarkistus 1967
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.5 Jäsenvaltioiden tulee edistää vihreää 
infrastruktuuria, ekoinnovointia ja 
innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoa ympäristöystävällisemmän 
talouden luomiseksi.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden ja alueiden joustavuus.

Tarkistus 1968
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
edistää vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia, energiatehokkuutta ja 
innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoa ympäristöystävällisemmän 
talouden luomiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1969
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
edistää vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia ja innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
2.3.5 kohdan; varmistaa, että jäsenvaltiot 
edistävät vihreää infrastruktuuria, mutta 
eivät ole pakotettuja edistämän sitä, kun 
muita keskeisiä kysymyksiä on osallisena.)

Or. en

Tarkistus 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
edistää vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia, ekosysteemeihin 
pohjautuvia ratkaisuja ja innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi.

Or. en

Perustelu

Monien ratkaisujen joukosta unionin tulisi nimenomaan tukea ekosysteemeihin pohjautuvia 
ratkaisuja, jotka ovat lupaavia ja voivat tarjota parhaan kustannustehokkuuden monissa 
tapauksissa kuten vesien käsittelyssä ja tulvien hallinnassa. Tällaiset ratkaisut eivät vielä ole 
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tarpeeksi näkyviä, jotta ne voidaan valtavirtaistaa, joten ne tarvitsevat nimenomaista tukea.

Tarkistus 1971
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.8 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.8 Lisäksi yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen alaisten rahastojen 
myöntämää rahoitusta voidaan 
koordinoida NER 300 -ohjelman tuella, 
joka käyttää EU:n 
päästökauppajärjestelmän alaisesta 
päästökaupasta saamiaan tuloja.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden ja alueiden joustavuus.

Tarkistus 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.3 jakso – 2.3.8 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3.8 Lisäksi yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen alaisten rahastojen 
myöntämää rahoitusta tulee koordinoida 
NER 300 -ohjelman tuella, joka käyttää 
EU:n päästökauppajärjestelmän alaisesta 
päästökaupasta saamiaan tuloja, jotta 
tehostetaan uudistuvia energialähteitä ja 
energiansäästötoimenpiteitä.[1]
[1] EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39–48 
2010/670/EU: 3. marraskuuta annettu 
luonnos komission päätökseksi sellaisten 
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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 
direktiivillä 2003/87/EY perustetun 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
yhteydessä (2010/670/EU) EUVL L 275, 
25.10.2003, s. 32–46.
(Muutoksia 2.3.8 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4 jakso

Komission teksti Tarkistus

2.4. Uusi koulutusohjelma – "ERASMUS 
kaikille".

Or. en

Tarkistus 1974
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4 jakso – 2.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.4.1 Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen alaisten rahastojen ja 'Erasmus 
kaikille' -ohjelman välisiä synergioita 
tulee lisätä, jotta maksimoidaan 
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investointien vaikutukset ihmisille.  
Investoinnit hyödyttävät olennaisesti sekä 
yksilöitä että yhteiskuntaa 
kokonaisuutena edistämällä kasvua ja 
vaurautta. 'Erasmus kaikille' -ohjelma 
tukee vain valtioiden välisiä hankkeita, 
kun taas koheesiopolitiikalla on 
selkeämpi alueellinen ulottuvuus. 
Jäsenvaltioita kehotetaan kokeilemaan 
'Erasmus kaikille' -ohjelman valtioiden 
välisestä yhteistyöstä syntyviä välineitä ja 
menetelmiä ja panemaan ne täytäntöön 
alueellaan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen alaisten rahastojen tuella.

Or. en

Tarkistus 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4 jakso – 2.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.4.1 Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen alaisten rahastojen ja 'Erasmus 
kaikille' -ohjelman välisiä synergioita 
tulee varmistaa, jotta maksimoidaan 
kehitettyjen välineiden tehokkuus ja 
investointien taloudelliset vaikutukset 
ihmisille. Tällaiset yhdennetyt 
investoinnit hyödyttävät sekä yksilöitä että 
yhteiskuntaa kokonaisuudessaan 
edistämällä kasvua ja vaurautta, 
parantamalla kulttuurien välistä 
ymmärrystä, tarjoamalla pääsyn useisiin 
sekä muodollisiin että epämuodollisiin 
koulutus- ja opetustoimintoihin sekä 
tarjoamalla kannustimia nuorisoaloitteille 
ja kansalaistoiminnalle kaikissa 
ikäluokissa. Komission ehdottama uusi 
'Erasmus kaikille' -koulutusohjelma 
tukee lähinnä valtioiden välisiä 
hankkeita, kun taas koheesiopolitiikalla 



AM\904624FI.doc 69/103 PE491.163v01-00

FI

on selkeämpi alueellinen ulottuvuus. 
Jäsenvaltioita ja alueita kehotetaan 
kokeilemaan 'Erasmus kaikille' -
ohjelman valtioiden välisestä yhteistyöstä 
syntyviä välineitä ja menetelmiä ja 
panemaan ne täytäntöön alueellaan 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
alaisten rahastojen tuella.

Or. en

Tarkistus 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4 jakso – 2.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.4.2 Komission ja jäsenvaltioiden tulee 
taata koheesiopolitiikan ja 'Erasmus 
kaikille' -ohjelman tehokas koordinointi 
erottelemalla selkeästi investointityypit ja 
tuetut kohderyhmät. 'Erasmus kaikille' -
ohjelma keskittää tukensa valtioiden 
välisiin hankkeisiin kuten opiskelijoiden, 
nuorten ja työntekijöiden liikkuvuuteen; 
organisaatioiden ja instituutioiden 
strategisiin kumppanuuksiin Euroopassa 
ja toimiin, jotka tukevat politiikan 
kehittämistä ja toteuttamista. Tärkeimmät 
investointikohteet koheesiopolitiikassa 
vastaavat tarpeeseen varmistaa 'Erasmus 
kaikille' -ohjelman täydentävä toiminta 
seuraavilla aloilla: koulutus (päiväkotien, 
ala- ja yläkoulujen sekä yliopistojen 
infrastruktuurien tuki), 
työmarkkinakoulutus (varmistaa, että 
kaikkia työtä etsiviä tai uramuutosta 
haluavia aikuisia voidaan tukea (kuten 
aikaisemmin Leonardo da Vinci -
alaohjelmassa, työmarkkinoilla olevien 
ihmisten PLM-toiminnassa) ja 
aikuisoppimista yleisesti.
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Or. en

Tarkistus 1977
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4 jakso – 2.4.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.4.2 Komission ja jäsenvaltioiden tulee 
taata koheesiopolitiikan ja 'Erasmus 
kaikille' -ohjelman tehokas koordinointi 
erottelemalla selkeästi investointityypit ja 
tuetut kohderyhmät. 'Erasmus kaikille'
keskittää tukensa valtioiden väliseen 
opiskelijoiden, nuorten, yrittäjien, 
työntekijöiden ja alue- ja 
paikallisvaltuustojen edustajien 
oppimisliikkuvuuteen; organisaatioiden ja 
instituutioiden strategisiin 
kumppanuuksiin Euroopassa ja toimiin, 
jotka tukevat politiikan kehittämistä ja 
toteuttamista. Koheesiopolitiikan 
tärkeimpien investointikohteiden tulisi 
olla koulutus, työmarkkinakoulutus, 
aikuisopiskelijoiden liikkuvuus ja 
valmiuksien kehittäminen, erityisesti 
heikommassa asemassa olevilla alueilla.

Or. en

Perustelu

Yrittäjien ja työntekijöiden lisäksi Erasmus kaikille -ohjelman tulisi tarjota paikallis- ja 
aluevaltuustojen edustajien ja julkisen hallinnon vaihto-ohjelmia. Koheesiopolitiikan tulee 
keskittyä valmiuksien kasvattamiseen, kuten tässä asetuksessa todetaan.

Tarkistus 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4 jakso – 2.4.3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2.4.3 Lisäksi tehokkaampia tuloksia 
saadaan lisäämällä rahoitusta 
liikkuvuudelle ja toiminnoille, jotka 
valtavirtaistavat EU:n tasolla yksilöityjä 
hyviä toimintatapoja ja innovatiivisia 
hankkeita uuden koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman alla niin, että 
varmistetaan todellinen, läpinäkyvä ja 
helposti saatavilla oleva tiedotus 
kansalaisille EU-tasolla sekä kansallisella 
ja alueellisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4a jakso (uusi) – 2.4 a 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4a Sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskeva EU:n ohjelma
2.4a.1 Synergioita tulisi edistää yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen alaisten 
rahastojen ja sosiaalista edistystä, 
yhteisvastuuta, työllisyyttä ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin 
ohjelman välillä, joiden tarkoituksena on 
edistää Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden, lippulaiva-aloitteiden, 
yhdennettyjen suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen 
täytäntöönpanoa tarjoamalla taloudellista 
tukea Euroopan unionin tavoitteille, jotka 
koskevat laadukkaiden työpaikkojen ja 
korkean työllisyystason edistämistä, 
riittävän ja ihmisarvoisen sosiaalisen 
suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista, 
työolojen parantamista sekä nuorten 
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työllisyys- ja koulutustilanteen 
parantamista.

Or. en

Tarkistus 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4a jakso (uusi) – 2.4.a2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4a 2 Jäsenvaltioiden tulisi käyttää 
mahdollisuus hyväkseen ja toteuttaa 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) alaisia 
täydentäviä toimia, jotka ovat 
johdonmukaisia sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan EU:n ohjelman 
toimintojen kanssa; tällaisia toimia tulisi 
toteuttaa muun muassa seuraavilla 
aloilla: sosiaalinen vuoropuhelu, 
perusoikeudet, tasa-arvoiset 
mahdollisuudet, koulutus, ammatillinen 
koulutus, lasten oikeudet ja hyvinvointi, 
nuorisopolitiikka, 
maahanmuuttopolitiikka, tutkimus ja 
innovointi, yrittäjyys, terveys, työolot, 
laajentuminen ja ulkosuhteet sekä yleinen 
talouspolitiikka. 

Or. en

Tarkistus 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4a jakso (uusi) – 2.4a 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4a 3 Rajat ylittävillä Eures-
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kumppanuuksilla on raja-alueilla tärkeä 
merkitys todellisten eurooppalaisten 
työmarkkinoiden kehittämisessä. Rajat 
ylittäviä Eures-kumppanuuksia olisi siksi 
edelleen tuettava horisontaalisilla unionin 
toimilla, joita voitaisiin täydentää 
kansallisista varoista tai Euroopan 
sosiaalisrahastosta annettavalla tuella.

Or. en

Tarkistus 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4a jakso (uusi) – 2.4a 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4a 4 Täydentävyyden varmistamiseksi 
Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan EU:n ohjelman alaisia toimia 
koordinoidaan tiiviisti koheesiopolitiikan 
yhteydessä toteutettujen toimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden tulisi koordinoida 
vastaavia yhteisen strategiakehyksen 
alaisia toimia, erityisesti ESR:n ja 
EAKR:n alaisia toimia, jotka ovat 
Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan EU:n ohjelman 
mikrorahoituksen alaisia ja niiden 
tarkoituksena on lisätä pääsyä ja 
saatavuutta mikrorahoitukseen 
henkilöille, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työnsä tai joilla on 
vaikeuksia työmarkkinoille pääsyssä tai 
uudelleen astumisessa sekä henkilöille, 
joilla on vaarana sosiaalinen 
eristäytyminen sekä heikommassa 
asemassa oleville henkilöille, jotta he 
voivat päästä perinteisille 
luottomarkkinoille ja perustaa omia 
mikroyrityksiä, myös työllistämällä itsensä 
ilman ikään liittyvää syrjintää; sekä 
lisäämällä pääsyä mikroyrityksille, 
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erityisesti sosiaalisen talouden yrityksille, 
ja mikroyrityksille, jotka työllistävät 
eniten ihmisiä työmarkkinoilta.

Or. en

Tarkistus 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.4a jakso (uusi) – 2.4a 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4a 5 Euroopan parlamentin aloitteesta 
ja sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan EU:n ohjelman tuella laadittu 
'Nuorisoaloiteohjelma' tukee alle 25-
vuotiaita koskevia toimia, muun muassa 
ehkäisemällä koulun lopettamista aikaisin 
integroimalla nuoret uudestaan 
koulutukseen, kehittämällä taitoja, jotka 
ovat tärkeitä työmarkkinoilla ja tuovat 
työ-, oppimis- ja koulutusmaailmat 
lähemmäksi toisiaan, tukemalla 
ensimmäisiä työkokemuksia ja työssä 
oppimista, jotta voidaan tarjota nuorille 
mahdollisuus hankkia sekä tarvittavia 
taitoja että työkokemusta, edistämällä 
laadukkaita harjoitteluja ja oppisopimusta 
ja tukemalla nuorten pääsyä 
työmarkkinoille. Vahvistaakseen näitä 
toimia jäsenvaltioiden ja alueiden tulisi 
perustaa vastaavia toimia yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen alaisissa 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 1984
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.1 Jotta voidaan maksimoida 
Euroopan lisäarvo, EAKR ja 
koheesiorahasto, Euroopan laajuiset 
verkostot ja Verkkojen Eurooppa -väline 
tulee suunnitella läheisessä yhteistyössä, 
jotta varmistetaan, että tarjolla on 
erityyppisten infrastruktuurien väliset 
optimaaliset yhteydet (liikenteessä, 
energiassa ja tietoliikenneyhteyksissä) 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla koko unionissa. Rahastojen suurin 
mahdollinen vipuvoima tulee varmistaa 
hankkeille, joilla on eurooppalainen ja 
yhtenäismarkkinaulottuvuus, erityisesti 
liikenteessä, energiassa ja digitaalisissa 
verkostoissa. Erityisesti itä-länsi-
suuntaisia yhteyksiä olisi parannettava 
rakentamalla uutta 
liikenneinfrastruktuuria ja/tai pitämällä 
kunnossa, kunnostamalla tai 
parantamalla olemassa olevaa 
infrastruktuuria.

Or. en

Tarkistus 1985
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.1 Jotta voidaan maksimoida 
Euroopan lisäarvo, tulee varmistaa 
täydentävyys ja koordinaatio yhteisillä 
toimenpidealoilla EAKR:n ja 
koheesiorahaston, Euroopan laajuisten 
verkostojen ja Verkkojen Eurooppa -
välineen välillä, jotta varmistetaan, että 
tarjolla on erityyppisten infrastruktuurien 
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väliset optimaaliset yhteydet (liikenteessä, 
energiassa ja tietoliikenneyhteyksissä) 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla koko unionissa. Rahastojen suurin 
mahdollinen vipuvoima tulee varmistaa 
hankkeille, joilla on eurooppalainen ja 
yhtenäismarkkinaulottuvuus, erityisesti 
liikenteessä, energiassa ja digitaalisissa 
verkostoissa.

Or. en

Tarkistus 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite I j (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.5.2 Samalla tavoin kuin kansallinen 
infrastruktuuri tulee suunnitella 
johdonmukaisesti sekä ottamalla 
huomioon unionin rajat ylittävät yhteydet 
ja kehittämällä yhteyksiä jäsenvaltioiden 
alueiden välillä, myös suunnitelmien tulee 
perustua todelliseen ja kohdennettuun 
liikennekysyntään ja tunnistaa puuttuvat 
yhteydet ja pullonkaulat. Investoitaessa 
alueellisissa yhteyksissä 
kokonaisvaltaiseen verkostoon ja 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon tulee varmistaa, että 
kaupunki- ja maaseutualueet hyötyvät 
suurten verkostojen luomista 
mahdollisuuksista ja kestävien 
liikennemuotojen puuttuvista yhteyksistä 
alueiden välisissä yhteyksissä. 
(Muutoksia 2.5.2 kohtaan)

Or. en
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Tarkistus 1987
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.3 Investointien priorisointi, joilla on 
vaikutus tietyn jäsenvaltion ulkopuolella, 
tulee koordinoida TEN-T-suunnittelun 
kanssa niin, että EAKR:n ja 
koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin ovat 
yhdenmukaisia TEN-T ohjeiden kanssa, 
jotka määrittelevät unionin 
liikenneprioriteetit, joita ovat yhdentyneen 
TEN-T-verkoston kehittäminen 
tulevaisuudessa ja 
multimodaalikäytäväkonsepti.

Or. en

Tarkistus 1988
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.4 Komission liikennettä koskevassa 
valkoisessa kirjassa esitetään 
kilpailukykyisen ja resurssitehokkaan 
kuljetusjärjestelmän visio ja korostetaan, 
että kasvihuonepäästöjen merkittävä 
vähennys on tarpeen liikennealalla. 
Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen osalta tämä tarkoittaa 
keskittymistä kestäviin liikennemuotoihin 
ja investoimista alueille, jotka tarjoavat 
merkittävintä eurooppalaista lisäarvoa, 
esimerkiksi Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin. Kun investoinnit on 
yksilöity, ne täytyy priorisoida sen 
mukaan, miten ne edistävät liikkuvuutta, 
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kestävyyttä, kestävää taloudellista kasvua, 
kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja 
yhtenäistä Euroopan liikennealuetta. 
Jäsenvaltioiden osallistuminen prosessiin, 
jossa laaditaan 'liikenteen alan 
ydinverkon ennalta yksilöityjen 
hankkeiden luettelo' on tarpeen eikä 
koheesiomaiden tarpeita saa jättää 
huomiotta.

Or. en

Tarkistus 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.4 Komission liikennettä koskevassa 
valkoisessa kirjassa[1] esitetään 
kilpailukykyisen ja resurssitehokkaan 
kuljetusjärjestelmän visio ja korostetaan, 
että kasvihuonepäästöjen merkittävä 
vähennys on tarpeen liikennealalla. 
Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen osalta tämä tarkoittaa 
keskittymistä kestäviin liikennemuotoihin 
ja investoimista alueille, jotka tarjoavat 
merkittävintä eurooppalaista lisäarvoa, 
esimerkiksi Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin. Kun investoinnit on 
yksilöity, ne täytyy priorisoida sen 
mukaan, miten ne edistävät liikkuvuutta, 
kestävyyttä, kasvihuonepäästöjen 
vähentämistä, turvallisuutta, melun 
vähentämistä ja yhtenäistä Euroopan 
liikennealuetta.
[1] "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää" (COM(2011)0144
lopullinen)
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(Muutoksia 2.5.4 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.4. 2.5.4 Liikennettä koskevassa 
valkoisessa kirjassa esitetään 
kilpailukykyisen ja resurssitehokkaan 
kuljetusjärjestelmän visio ja korostetaan, 
että kasvihuonepäästöjen 60 prosentin 
vähennys on tarpeen liikennealalla 
vuoteen 2050 mennessä verrattuna 
vuoden 1990 lukuun.
(...)
Investoinnit täytyy priorisoida sen 
mukaan, miten ne edistävät liikkuvuutta, 
kestävyyttä, kestävää taloudellista kasvua, 
ympäristövaikutusten, erityisesti 
kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja 
yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.

Or. en

Perustelu

Liikennettä käsittelevä valkoinen kirja tarjoaa mitattavan tavoitteen, joka pitäisi selkeyden 
vuoksi mainita tässä. Ilmastovaikutukset eivät ole ainoita liikenteen ympäristövaikutuksia 
(esimerkiksi ekosysteemien rappeutuminen on myös merkittävää), joten vaatimus vähentää 
ympäristövaikutuksia laajasti tulee mainita.

Tarkistus 1991
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2.5.4 Komission liikennettä koskevassa 
valkoisessa kirjassa esitetään 
kilpailukykyisen ja resurssitehokkaan 
kuljetusjärjestelmän visio ja korostetaan, 
että kasvihuonepäästöjen merkittävä 
vähennys on tarpeen liikennealalla. 
Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen osalta tämä tarkoittaa 
keskittymistä kestäviin liikennemuotoihin 
ja investoimista alueille, jotka tarjoavat 
merkittävintä eurooppalaista lisäarvoa, 
esimerkiksi Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin. Kun investoinnit on 
yksilöity, ne täytyy priorisoida sen 
mukaan, miten ne edistävät 
saavutettavuutta ja liikkuvuutta, 
kestävyyttä, kestävää taloudellista kasvua, 
kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja 
yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän 2.5.4 kohdan, 
mutta lisää viittaukseen 
saavutettavuuteen.)

Or. en

Tarkistus 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
keskittää investoinnit nykyisten 
infrastruktuurien valmiuksien 
kehittämiseen merkittävällä korjauksella 
ja tarvittaessa rakentamalla uutta 
infrastruktuuria. Tulisi myös tehdä 
toimenpiteitä, joissa käytetään primääri-
infrastruktuurin korjaamisen ja huollon 
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potentiaalia, jotta valmistellaan tai 
helpotetaan kuituverkkojen käyttöönottoa 
niin, että toimet ulottuvat 
maaseutualueille ja kuituinvestointeihin 
kotimaassa.

(Muutoksia 2.5.5 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1993
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
keskittää investoinnit uusien 
infrastruktuurien rakentamiseen ja 
nykyisten infrastruktuurien valmiuksien 
kehittämiseen merkittävällä korjauksella. 
TEN-T-infrastruktuurien päivittämiseen 
voi tarvittaessa käyttää merkittävästi 
investointeja.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurien korjaus ja huolto luo myös investointeja ja työtä.

Tarkistus 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2.5.6 Meriliikenteen osalta satamia tulee 
kehittää tehokkaiksi saapumis- ja 
lähtöpisteiksi yhdentämällä ne 
maainfrastruktuurien kanssa. Prioriteetti 
on hankkeissa, jotka koskevat satamiin 
pääsyä ja sisämaan yhteyksiä. Lyhyen 
matkan merikuljetusten ja sisämaan 
vesireittien kehittäminen vahvistaa niiden 
panosta kestävien Euroopan 
tavaraliikenneverkostojen edistämiseen.
(Muutoksia 2.5.6 kohtaan)

Or. en

Tarkistus 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.6. Meriliikenteen osalta satamia tulee 
kehittää tehokkaiksi saapumispisteiksi 
yhdentämällä ne maainfrastruktuurien 
kanssa. Prioriteetti on hankkeissa, jotka 
koskevat satamiin pääsyä ja sisämaan 
yhteyksiä. Sisämaan vesireittien 
kehityksessä tulee arvioida niiden 
ympäristövaikutusta ja vahvistaa niiden 
vaikutusta kestävien Euroopan 
tavaraliikenneverkostojen edistämiseen. 

Or. en

Perustelu

Sisämaan vesireittien kuljetukset eivät ole kestäviä itsessään: tulee varmistaa, että 
mahdolliset katastrofaaliset vaikutukset suolaisen veden ekosysteemeille, jotka ovat EU:n 
biologisen monimuotoisuuden tavoitteiden vastaisia, estetään huolellisesti ja lievitetään niitä.
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Tarkistus 1996
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.7 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.7 Erityisesti täydentävyyttä tulee 
edistää EAKR:n ja koheesiorahaston 
infrastruktuuri-investointien välillä 
yhteisen hallinnon alla sekä Verkkojen 
Eurooppa -välineellä, joka on keskitetysti 
hallinnoitu väline, jossa hankkeet 
valitaan kilpailulla. Verkkojen Eurooppa 
rahoitta hankkeita lähinnä ydinverkoissa 
(strategisesti tärkeimmät kokonaisverkot), 
joilla on korkein eurooppalainen lisäarvo 
ja vaikuttavat olevan monimutkaisia 
TEN-T:n ja toteuttamisen osalta: rajat 
ylittävät puuttuvat yhteydet, tärkeimmät 
pullonkaulat ja liikennemuotojen väliset 
yhteydet. Koheesiorahasto keskittyy 
korkean eurooppalaisen lisäarvon 
hankkeisiin liikenneverkostoissa 
tukemalla TEN-T-infrastruktuuria sekä 
ydin- että kokonaisvaltaiselle verkolle.

Or. en

Tarkistus 1997
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.8 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.8 Koheesio- ja rakennerahastot tuovat 
paikalliset ja alueelliset infrastruktuurit ja 
niiden yhteydet unionin 
prioriteettiverkkoihin myös energian ja 
tietoliikenneyhteyksien alalla. Lisäksi ne 
edistävät kaupunkien liikkuvuutta 
investoimalla erityisesti kaupunkialueiden 
ohikulkuliikenteeseen, 
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ympäristöystävälliseen julkiseen 
liikenteeseen, älykkäisiin 
liikenteenhallintajärjestelmiin sekä 
julkisen logistiikan alustoihin tai 
intermodaaliterminaaleihin.

Or. en

Tarkistus 1998
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.5 jakso – 2.5.8 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.5.8 Koheesio- ja rakennerahastot tuovat 
paikalliset ja alueelliset infrastruktuurit ja 
niiden yhteydet unionin 
prioriteettiverkkoihin myös energian ja 
tietoliikenneyhteyksien alalla; 
erityispainotus on raja-alueilla;
(Säilyttää valmistelijan yhteiseen 
strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 
2.5.8 kohdan ja painottaa raja-alueita)

Or. en

Perustelu

Raja-alueet ovat erityisen haavoittuvaisia puuttuville infrastruktuuriyhteyksille ja niitä pitäisi 
tämän vuoksi painottaa prioriteettiverkkojen yhteyksissä.

Tarkistus 1999
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.6 jakso – 2.6.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.6.2 Syvemmän alueellisen integraation, 
alueellisten yhteistyötoimien 
koheesiopolitiikan ja Euroopan 
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naapuruusvälineiden alaisten 
synergioiden kehittämiseen tulee 
panostaa. Mahdollisuus luoda 
täydentävyyksiä näiden välineiden välillä 
on vahvin rajayhteistyötoimien osalta. 
Jäsenvaltioiden tulee tämän vuoksi 
varmistaa, että olemassa olevat toimet 
yhdistetään vasta perustettuihin 
eurooppalaisiin alueellisen yhteistyön 
ryhmityksiin, joissa otetaan erityisesti 
huomioon koordinaatio ja hyvien 
toimintatapojen vaihto.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden joustavuus.

Tarkistus 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 2 osa – 2.6 jakso – 2.6.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.6.2 Syvemmän alueellisen integraation, 
alueellisten yhteistyötoimien 
koheesiopolitiikan ja Euroopan 
naapuruusvälineiden alaisten 
synergioiden kehittämiseen tulee 
panostaa. Mahdollisuus luoda 
täydentävyyksiä näiden välineiden välillä 
on vahvin rajayhteistyötoimien ja 
makroalueiden strategioiden osalta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee tämän 
vuoksi varmistaa, että olemassa olevat 
toimet yhdistetään vasta perustettuihin 
eurooppalaisiin alueellisen yhteistyön 
ryhmityksiin, joissa otetaan erityisesti 
huomioon koordinaatio ja hyvien 
toimintatapojen vaihto.

Or. en
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Tarkistus 2001
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 3 osa – 3.1 jakso

Komission teksti Tarkistus

3.1 Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastoilla rahoitetut toimenpiteet luovat 
synergioita ja että rationalisointi johtaa 
hallinnollisten menojen ja rasituksen 
vähentymiseen käytännössä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä.

Tarkistus 2002
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 3 osa – 3.2 jakso

Komission teksti Tarkistus

3.2 Ministeriöiden ja 
hallintoviranomaisten, jotka ovat 
vastuussa yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen rahastojen täytäntöönpanosta, 
tulee työskennellä läheisessä yhteistyössä 
ja kumppanuusohjelman ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Niiden tulee 
erityisesti
a) varmistaa yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen koordinaatiomekanismien 
kehittäminen, eli koheesiopolitiikan 
(koheesiorahasto ja rakennerahastot), 
maaseudun kehittämisen (Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
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maatalousrahasto) ja meripolitiikan 
(Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
välinen koordinaatio;
b) yksilöidä toimenpidealueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastoja voidaan yhdistää täydentävästi, 
jotta saavutetaan tässä asetuksessa 
annetut temaattiset tavoitteet;
c) kehittää monia rahastoja koskevia 
toimenpideohjelmia;
d) edistää hallintoviranomaisten, jotka 
ovat vastuussa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen yhdestä rahastosta, 
muiden hallintoviranomaisten ja 
asiaankuuluvien ministeriöiden 
osallistumista tukijärjestelmien 
kehittämisessä, joilla varmistetaan 
synergiat ja vältetään päällekkäisyyksiä;
e) asetetaan yhteisiä seurantakomiteoita 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen ohjelmien 
täytäntöönpanemiseksi sekä kehitetään 
muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä, joilla helpotetaan 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen täytäntöönpanosta vastuussa 
olevien viranomaisten välistä 
koordinointia;
f) käyttää sähköisiä hallintoratkaisuja, 
jotka on suunnattu hakijoille ja 
tuensaajille ja "yhden pysähdyksen 
virastoja", joista saa neuvontaa tarjolla 
olevasta tuesta yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastoista.

Or. en

Perustelu

Säilytetään valmistelijan yhteiseen strategiakehykseen tekemän tarkistuksen liitteen 
1.6.5 kohta, mutta lisätään viittaus koordinaatiomekanismeihin ja monen rahaston 
toimintaohjelmiin.
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Tarkistus 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 3 osa – 3.2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöidä toimenpidealueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastoja voidaan yhdistää täydentävästi, 
jotta saavutetaan yksi tai useampi tässä 
asetuksessa annettu temaattinen tavoite;
(Muutoksia 3.2 kohtaan) a)

Or. en

Tarkistus 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 3 osa – 3.2 jakso – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöidä toimenpidealueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
alaiset rahastot voidaan yhdistää 
täydentävällä tavalla ja näin saavuttaa 
tässä asetuksessa annetut temaattiset 
tavoitteet, ottaen huomioon rajat ylittävät 
seikat sekä toisella puolella rajaa 
vallitsevan tilanteen;

Or. xm

Perustelu

Toimenpidealueilla, joilla rahastoja voidaan yhdistää, tulee ottaa huomioon myös rajat 
ylittävät alueet.

Tarkistus 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 3 osa – 3.2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistää hallintoviranomaisten, jotka 
ovat vastuussa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen yhdestä rahastosta, 
muiden hallintoviranomaisten ja 
asiaankuuluvien ministeriöiden 
osallistumista tukijärjestelmien 
kehittämisessä, joilla varmistetaan 
synergiat ja vältetään päällekkäisyyksiä ja 
edistää monen rahaston lähestymistapaa;
(Muutoksia 3.2 kohtaan) b)

Or. en

Tarkistus 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 3 osa – 3.2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

da) toteuttaa yhteisiä strategisia 
ympäristöarviointeja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastojen ohjelmien 
toteuttamisen kumulatiivisista 
vaikutuksista. Tämä voidaan tehdä 
strategisena ympäristöarviointina 
kumppanuussopimuksessa.

Or. en

Perustelu

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen rahastojen todellisia ympäristövaikutuksia maassa 
tai alueella voi arvioida vain, jos näiden rahastojen täytäntöönpanoa koskevia ohjelmia 
arvioidaan yhdessä. Tämä on olennaisen tärkeää myös ohjelmien täydentävyyden ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisen yhteistyön prioriteetit (rajat 
ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden 
välisen)

Or. xm

Perustelu

Selkeyden vuoksi tarkistuksessa korvataan koordinaatio yhteistyöllä.

Tarkistus 2008
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.3 jakso – 4.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.3a. Rajat ylittävät paikallisyhteisöjen 
omat kehittämishankkeet (perustuen 
maaseudun kehittämistä koskevaan 
LEADER-kokemukseen ja aikaisempaan 
"pienhankerahastoon") voivat täydentää 
ja tehostaa onnistunutta alueellista 
yhteistyötä, ja niiden tavoitteena on lisätä 
rajat ylittävien ohjelmien tehokkuutta ja 
toimivuutta delegoimalla päätöksentekoa 
ja täytäntöönpanoa paikallisille julkisille, 
yksityisille ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppaneille.

Or. en

Tarkistus 2009
Jan Olbrycht
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisen yhteistyön prioriteetit (rajat 
ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden 
välisen)
4.1 Suuret mahdollisuudet alueelliseen 
kehittämiseen, töiden luomiseen ja 
koheesioon löytyvät yhteistyöstä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja pyrkii 
ylittämään luonnolliset rajat. Jaettuun 
tarpeeseen perustuva yhteistyöllä jaetulla 
alueella on usein tehokkain.
4.2 Rajat ylittävä yhteistyö lähtee 
ymmärryksestä, että monet haasteet eivät 
ole hallinnollisten rajojen sisällä. 
Tehokas vastine vaatii yhteistä toimintaa 
ja tiedonjakoa sopivalla alueellisella 
tasolla.
4.3 Lisäksi raja-alueiden sisäiseen 
mahdollisuuteen pääsee käsiksi 
paikallisesti suuntautuneilla tukitoimilla.
4.4 Rajojen ylittämisen tulee olla yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen ohjelmien osa ja olemassa 
olevien makroalueen strategioiden 
tavoitteita tulee heijastaa tarveanalyysissä 
ja tavoitteiden asettamisessa 
asiaankuuluville toimintaohjelmille 
suunnitteluvaiheesta eteenpäin. Kyseiset 
strategiat eivät ole palvelleet 
tarkoitustaan, jos makroalueiden 
strategioiden tavoitteet eivät muodosta 
strategisen suunnittelun osaa 
koheesiopolitiikkaohjelmissa 
asiaankuuluvilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
Samalla jäsenvaltioiden ja alueiden tulee 
varmistaa, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmat vaikuttavat tehokkaasti 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
toteutumiseen. Jäsenvaltiot ja alueet 
voivat näin ollen edistää yhteistyötä ja 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
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varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien politiikan tavoitteiden tuella. 
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä tulee 
käyttää tuomaan yhteen päättäjiä yli 
rajojen, jotta voidaan ratkaista yhteisiä 
ongelmia.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee pitää 
alueellisen yhteistyön ohjelmia pääasiassa 
hyödyllisinä välineinä, joilla voi ylittää 
yhteistyön esteitä ja näin ollen tukea 
kansallisia ja alueellisia 
politiikkatavoitteita ohjelmatavoitteen 
ulkopuolellakin.

Or. en

Perustelu

Säilyttää valmistelijan yhteiseen strategiakehykseen tekemän tarkistuksen 4 osan, mutta 
poistaa alkuperäisen 4.4 jakson

Tarkistus 2010
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.4 Olemassa olevat kaksi makroalueiden 
strategiaa ovat auttaneet yhdistämään 
osapuolet yhteisiin toimiin sopivalla 
alueellisella tasolla. Makroalueiden 
strategioiden alaiset hankkeet ja muut 
alueellisen yhteistyön muodot voivat 
saada tukea sekä EAKR:stä että ESR:stä 
ja näin ollen erityisehdot makroalueiden 
strategioiden tuelle voidaan tarvittaessa 
ilmoittaa ohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden joustavuus, ottaen erityisesti huomioon, että 
kaikkia EU:n alueita ei koske makroalueiden strategia.
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Tarkistus 2011
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.5 Esteiden poistamisen tulee olla osa 
yhteisiä säännöksiä koskevien rahastojen 
ohjelmia, olemassa olevien 
makroalueiden strategioiden tavoitteita 
voidaan ottaa huomioon tarvittaessa 
kyseessä olevan toimintaohjelman 
tarveanalyysissä ja tavoitteiden 
asettamisessa suunnitteluvaiheesta 
eteenpäin.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa säilytetään jäsenvaltioiden joustavuus, ottaen erityisesti huomioon, että 
kaikkia EU:n alueita ei koske makroalueiden strategia.

Tarkistus 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisen yhteistyön prioriteetit (rajat 
ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden 
välisen)

4.1 Suuret mahdollisuudet alueelliseen 
kehittämiseen, töiden luomiseen ja 
koheesioon löytyvät yhteistyöstä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja pyrkii 
ylittämään luonnolliset rajat. Jaettuun 
tarpeeseen perustuva yhteistyöllä jaetulla 
alueella on usein tehokkain.
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4.2 Rajat ylittävä yhteistyö lähtee 
ymmärryksestä, että monet haasteet eivät 
ole hallinnollisten rajojen sisällä. 
Tehokas vastine vaatii yhteistä toimintaa 
ja tiedonjakoa sopivalla alueellisella 
tasolla.

4.3 Lisäksi raja-alueiden sisäiseen 
mahdollisuuteen pääsee käsiksi 
paikallisesti suuntautuneilla tukitoimilla.

4.4 Olemassa olevat kaksi makroalueiden 
strategiaa ovat auttaneet yhdistämään 
osapuolet yhteisiin toimiin sopivalla 
alueellisella tasolla. Strategiat ovat 
lisänneet yhteistyön tarpeen ymmärrystä 
ongelmien ratkaisuissa, joita yksi 
jäsenvaltio ei voi ratkaista yksin, 
esimerkiksi Itämeren tai Tonavan 
puhdistamisessa. Makroalueiden 
strategiat ja muut alueellisen yhteistyön 
muodot voivat saada tukea sekä EAKR:stä 
että ESR:stä ja erityisehdot 
makroalueiden strategioiden tuelle tulee 
ilmoittaa ohjelmissa.
4.5 Rajojen ylittämisen tulee olla yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastojen ohjelmien osa ja olemassa 
olevien makroalueen strategioiden 
tavoitteita tulee heijastaa tarveanalyysissä 
ja tavoitteiden asettamisessa 
asiaankuuluville toimintaohjelmille 
suunnitteluvaiheesta eteenpäin. Kyseiset 
strategiat eivät ole palvelleet 
tarkoitustaan, jos makroalueiden 
strategioiden tavoitteet eivät muodosta 
strategisen suunnittelun osaa 
koheesiopolitiikkaohjelmissa 
asiaankuuluvilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
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4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden tulee pitää 
alueellisen yhteistyön ohjelmia pääasiassa 
hyödyllisinä välineinä, joilla voi ylittää 
yhteistyön esteitä ja näin ollen tukea 
kansallisia ja alueellisia 
politiikkatavoitteita ohjelmatavoitteen 
ulkopuolellakin.

4.6 kohta poistettu valmistelijan tekstin 
4 osasta.

Or. en

Tarkistus 2013
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.6 Samalla jäsenvaltioiden tulee 
varmistaa, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmat vaikuttavat tehokkaasti 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
toteutumiseen. Jäsenvaltiot ja alueet 
voivat näin ollen edistää yhteistyötä ja 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien politiikan tavoitteiden tuella. 
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä tulee 
käyttää tuomaan yhteen päättäjiä yli 
rajojen, jotta voidaan ratkaista yhteisiä 
ongelmia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä.

Tarkistus 2014
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.7 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.7 Jäsenvaltioiden tulee pitää alueellisen 
yhteistyön ohjelmia pääasiassa 
hyödyllisinä välineinä, joilla voi ylittää 
yhteistyön esteitä ja näin ollen tukea 
kansallisia ja alueellisia 
politiikkatavoitteita ohjelmatavoitteen 
ulkopuolellakin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa ohjelmatyöstä.

Tarkistus 2015
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 osa – 4.7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.7a Jäsenvaltioiden ja komission tulee 
varmistaa, että alueelliset 
yhteistyöohjelmat tarjoavat tehokkaan ja 
toimivan yhteyden yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastojen välillä 
sekä Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
TEN-asetusten välillä;
(Tämä sijoitetaan muiden kirjoittajien 
tekstien jälkeen 4.7 kohtaan, ja tässä 
lisätään eri rahastojen 
infrastruktuuriyhteyksien huolellinen 
suunnittelu erityisesti raja-alueilla.)

Or. en

Tarkistus 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 4 osa – 4.7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.7a Valtioiden välisessä, alueellisessa ja 
alueiden välisessä yhteistyössä tulee 
kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan mukaisiin alueisiin, joilla on 
erityisrajoitteita.

Or. fr

Tarkistus 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4 a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Koheesioinvestointien arviointi
4a1 Arvioidakseen koheesiopolitiikan 
tarjoamaa eurooppalaista lisäarvoa ja sen 
vaikutusta Eurooppa 2020 -strategiaan ja 
muihin EU-tason tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden tulee perustaa 
kokonaisvaltainen ja johdonmukainen 
järjestelmä, joka pohjautuu luotettaviin 
tuloksiin pohjautuviin indikaattoreihin. 
Nämä indikaattorit alistetaan ennakkoon 
tehtävälle ja strategiselle 
ympäristöarvioinnille.
4a2 Arvioinnin tulee tapahtua 
kumppanuussopimuksen 
ohjelmointivaiheessa, ohjelmissa ja 
strategioissa, jotka liittyvät 
ennakkoehtoihin ja strategiseen 
ympäristöarviointiin, sillä se on 
systemaattinen kysymys. Ilman tällaista 
systemaattista vaikutusarviointia 
yksittäisten hankkeiden arviointi ei ole 
riittävä.
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4a3 Indikaattorijärjestelmän tulee olla 
suoraan yhdistetty hankkeen tason 
indikaattoreihin ja hankkeen 
valintakriteereihin, jotta politiikan 
arviointi on johdonmukaista.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen ja kokonaisvaltainen indikaattori- ja tavoitejärjestelmä on tarpeen, jotta 
voidaan arvioida koheesiopolitiikan vaikutusta EU:n laajuisiin tavoitteisiin. Arvioinnissa 
tulee voida siirtää Eurooppa 2020 -strategian korkean tason tavoitteet ohjelman tason ja 
hankkeen tason indikaattoreihin, jotta voidaan selvittää yksittäisten ohjelmien ja hankkeiden 
vaikutus ja ohjelmien panos näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Näitä yhteyksiä ei ole tällä 
hetkellä, mikä on johtanut usein epäsystemaattisiin lähestymistapoihin, joissa vähennetään 
politiikan yleistavoitteiden toimivuutta.

Tarkistus 2018
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a Täytäntöönpano

Or. en

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen ehdotetussa liitteessä ei ole joitakin yleisiä huomioita 
täytäntöönpanosta. Tämän vuoksi lisättiin uusi 5 osa.

Tarkistus 2019
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a1 Komissio täsmentää yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen rahastoja 
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käsittelevillä täytäntöönpanosäännöksillä 
päätavoitteet ja alustavan luettelon 
toimista, joita yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen rahastot käsittelevät. 
Täytäntöönpanosäännökset kattavat myös 
yleiset täytäntöönpanoperiaatteet.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa tulisi varmistaa, että komissio täsmentää jäsenvaltioiden toimenpiteet ja 
mahdolliset pääinvestoinnit, mukaan lukein ehdotukset niiden täytäntöönpanosta.

Tarkistus 2020
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4 kohta a 2 (new)

Komission teksti Tarkistus

4a2 EU-tasolla komissio tarjoaa 
mahdollisimman paljon yhdennettyjä ja 
yksinkertaistettuja sääntöjä erityisesti 
kelpoisuussäännöistä, kiinteämääräisten 
maksujen käytöstä, kiinteämääräisestä 
rahoituksesta, yksikkökustannusten 
menetelmästä, osarahoitusjärjestelmästä, 
kierrätyspolitiikasta jne.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voivat tehdä ohjelmatyötä ja täytäntöönpanoa, komission tulee taata hyvissä 
ajoin asianmukainen ja selkä neuvonta täsmennetyistä yksityiskohdista.

Tarkistus 2021
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a 3 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4a3 Komissio tarjoaa mahdollisimman 
paljon sisäistä koordinaatiota 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
neuvottelujen ja täytäntöönpanon aikana.

Or. en

Perustelu

Koordinaatio ja yhteistyö ovat tarpeen jäsenvaltioiden tason lisäksi EU:n tasolla, erityisesti 
komission pääosastojen välillä.

Tarkistus 2022
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a4 Kumppanuussopimuksissaan 
jäsenvaltioiden tulee tarjota selkeä kuva 
siitä, miten ohjelmissa noudatetaan 
monialaisia periaatteita, myös 
kumppanuusperiaatteen, kestävän 
kehityksen, tasa-arvon, saavutettavuuden, 
varojen käytön väestömuutoksista 
aiheutuvien haasteiden ja yhdennetyn 
lähestymistavan periaatteisiin. Lisäksi 
jäsenvaltioiden täytyy osoittaa synergiat 
monialaisten EU:n politiikkojen kanssa ja 
koordinaatiomekanismit yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
rahastoissa.

Or. en

Perustelu

Kumppanuussopimuksien ja ohjelmien tulee varmistaa, että tämän liitteen säännöksiä 
noudatetaan käytännössä.
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Tarkistus 2023
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a5 Jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa 
kumppanuussopimuksissaan ja 
ohjelmissaan, miten ne aikovat käyttää 
yhdennettyjen lähestymistapojen välineitä 
yhdentymisen saavuttamiseksi ja miten ne 
aikovat sitouttaa alueelliset ja paikalliset 
toimijat sekä paikallisyhteisö 
yhdennettyjen välineiden 
täytäntöönpanoon. Komission rooli 
ammatillisen taustan tarjoamisessa ja 
näiden välineiden kriteerien 
selkeyttämisessä on olennaisen tärkeä.

Or. en

Perustelu

Yhdennetty lähestymistapa tulee kuvata selkeästi kumppanuusohjelmissa ja jäsenvaltioiden 
ohjelmissa.

Tarkistus 2024
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a6 Jotta 4a 4 ja 4a 5 jaksoissa asetetut 
vaatimukset osoitetaan, jäsenvaltioiden 
tulee toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
seurantajärjestelmien ja tiedonkeruun 
sopeuttamiseksi kansallisella tasolla.

Or. en
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Perustelu

Seurantateknologia ja tiedonkeruujärjestelmät tulee sopeuttaa asianmukaisesti tämän liitteen 
vaatimuksiin vastaamiseksi.

Tarkistus 2025
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a7 EU-politiikkojen ja varojen 
tehokkaaksi koordinoimiseksi 
kansallisella tasolla täytäntöönpano- ja 
valvontajärjestelmät tulee tehdä 
mahdollisimman yksinkertaisiksi. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioiden tulee analysoida 
institutionaalista järjestelmäänsä varojen 
täytäntöönpanemiseksi ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet sen 
yksinkertaistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kaikki toimet tulee toteuttaa yksinkertaistamisen edistämiseksi.

Tarkistus 2026
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi) – 4a osa (uusi) – 4.a 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a8 Valmiuksien kehittäminen on 
edellytys tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tämän vuoksi sitä tulee 
tehostaa kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla.
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Or. en

Perustelu

Jotta kaikilla kansallisilla tasoilla voidaan toteuttaa velvollisuudet onnistuneesti 
ohjelmatyössä, seurannassa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa, valmiuksien kehittämistä 
tulee vahvistaa.


