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Tarkistus 106
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Valtioiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toimilla, 
jotka liittyvät unionin koheesiopolitiikan 
prioriteetteihin ja johtavat yhdennettyyn 
alueelliseen kehittämiseen.

(6) Valtioiden välisellä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toimilla, 
jotka liittyvät unionin koheesiopolitiikan 
prioriteetteihin ja johtavat yhdennettyyn 
alueelliseen kehittämiseen. Valtioiden 
välisiä alueita, joilla on samankaltaisia 
infrastruktuuriin ja luontoon liittyviä 
haasteita, esimerkiksi Alppien aluetta, 
olisi tuettava makroalueiden 
muodostamisessa.

Or. de

Perustelu

Alppien alueella on erityisiä väestöön ja luontoon liittyviä haasteita. Makroalueet ovat 
järkevä ja hyödyllinen väline, jolla näihin haasteisiin voidaan vastata kansainvälisesti ja 
rajat ylittäen. Alppien makroalueen perustaminen toisi suuria etuja paikalliselle väestölle.

Tarkistus 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa 
käynnistää rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä unionin 
ulkopuolisten naapurimaiden kanssa, koska 
se hyödyttää kolmansien maiden 
rajanaapurina sijaitsevien jäsenvaltioiden 
alueita. Tästä syystä EAKR:sta annetaan 
tukea eurooppalaisen naapuruuden 
välineen (ENI) mukaisesti asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 nojalla ja liittymistä 

(12) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa 
käynnistää rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä unionin 
ulkopuolisten naapurimaiden kanssa, koska 
se hyödyttää kolmansien maiden 
rajanaapurina sijaitsevien jäsenvaltioiden 
alueita. Tästä syystä EAKR:sta annetaan 
tukea eurooppalaisen naapuruuden 
välineen (ENI) mukaisesti asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 nojalla ja liittymistä 
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valmistelevan tukivälineen (IPA) 
mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 
nojalla perustetuille rajat ylittäville ja 
merialueita koskeville ohjelmille.

valmistelevan tukivälineen (IPA) 
mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 
nojalla perustetuille rajat ylittäville ja 
merialueita koskeville ohjelmille. Myös 
muiden kolmansien maiden alueita 
voidaan liittää mukaan, mikäli se voi 
selvästi hyödyttää alueiden välisen 
yhteistyön puitteissa tuettua 
yhteistyöhanketta.

Or. en

Tarkistus 108
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) On aiheellista ottaa kolmannet 
maat tai alueet mukaan jo 
yhteistyöohjelmien valmisteluvaiheeseen, 
kun ne ovat hyväksyneet kutsun osallistua 
kyseisiin ohjelmiin, ja asetuksessa olisi 
vahvistettava tätä varten erityismenettelyt. 
Vakiomenettelystä poiketen, kun kyseessä 
ovat yhteistyöohjelmat, joihin osallistuu 
syrjäisimpiä alueita ja kolmansia maita, 
osallistuvien jäsenvaltioiden olisi kuultava 
kyseessä olevia kolmansia maita ennen 
ohjelmien toimittamista komissiolle. Jotta 
kolmannet maat voisivat käytännössä 
tuloksellisesti osallistua 
yhteistyöohjelmiin, yhteistyöohjelmien 
sisältöä ja kolmansien maiden 
mahdollista rahoitusosuutta koskevat 
suostumukset olisi voitava ilmaista myös 
kolmansien maiden kanssa pidettyjen 
kuulemiskokousten tai alueellisten 
yhteistyöjärjestöjen kokousten virallisesti 
hyväksytyissä pöytäkirjoissa.
Mitä tulee toimenpideohjelmien 
hyväksyntämenettelyyn, komission tulisi 
hyväksyä hallinnointia yhteistyössä 
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koskevan periaatteen ja 
yksinkertaistamisperiaatteen huomioon 
ottaen ainoastaan yhteistyöohjelmien 
keskeiset osat, ja osallistuvan jäsenvaltion 
tai -valtioiden olisi hyväksyttävä muut 
osat. Oikeusvarmuuden ja avoimuuden 
vuoksi on tarpeen säätää, että 
tapauksissa, jossa vaaditaan, että kun 
osallistuva jäsenvaltio muuttaa tai 
osallistuvat jäsenvaltiot muuttavat 
yhteistyöohjelman jotakin osaa, joka ei 
edellytä komission päätöstä, kyseisen 
jäsenvaltion hallintoviranomaisen olisi 
ilmoitettava muutoksesta komissiolle 
kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös 
asiassa on tehty.

Or. en

Tarkistus 109
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Hallintoviranomaisten olisi vastattava 
kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
114 artiklassa luetelluista 
hallintoviranomaisen tehtävistä, myös 
hallinnollisista tarkastuksista yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko 
ohjelma-alueella. Jos 
hallintoviranomaiseksi nimetään EAYY, se 
olisi valtuutettava suorittamaan myös 
mainitut tarkastukset, sillä kaikilla 
osallistuvilla jäsenvaltioilla on edustaja 
sen elimissä. Vaikka tehtävään ei nimetä 
EAYY:tä, osallistuvien jäsenvaltioiden 
olisi valtuutettava hallintoviranomainen 
suorittamaan kaikki kyseisen 
ohjelma-alueen tarkastukset.

(30) Hallintoviranomaisten olisi vastattava 
kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
114 artiklassa luetelluista tehtävistä, myös 
hallinnollisista tarkastuksista yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko 
ohjelma-alueella. Jos 
hallintoviranomaiseksi nimetään EAYY, 
hallintoviranomaisen tulisi suorittaa 
nämä tarkastukset tai vastata niiden 
suorittamisesta ainakin niissä 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, 
joilla on jäseniä EAYY:ssä, ja valvojia 
tulisi käyttää vain muissa jäsenvaltioissa 
ja kolmansissa maissa. Vaikka tehtävään 
ei nimetä EAYY:tä, osallistuvien 
jäsenvaltioiden olisi valtuutettava 
hallintoviranomainen suorittamaan kaikki 
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kyseisen ohjelma-alueen tarkastukset.

Or. en

Tarkistus 110
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ottaen huomioon aidosti yhteisten 
ohjelmarakenteiden perustamisessa 
havaitut vaikeudet ja viiveet Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevaan 
tavoitteeseen liittyviä maksuja voidaan 
maksaa kolmen vuoden kuluessa siitä 
vuodesta, jona maksusitoumukset tehtiin 
talousarvioon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 111
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) On aiheellista selkeyttää säännöt, 
joita sovelletaan varainhoitoon, 
suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja 
valvontaan valtioiden välisiin ja alueiden 
välisiin yhteistyöohjelmiin osallistuvien 
kolmansien maiden osalta. Nämä säännöt 
olisi vahvistettava asianomaisessa 
yhteistyöohjelmassa ja/tai komission, 
kunkin kolmannen maan ja asianomaisen 
yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
tehtävää hoitavan jäsenvaltion välisessä 
rahoitussopimuksessa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 112
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-
alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 
-alueen lisäämistä luetteloon; tällainen 
pyyntö on perusteltava.

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa ja rajat 
ylittävien alueiden yhtenäisyyden 
varmistamiseksi tai saarten 
erityistilanteen huomioon ottamiseksi
pyytää NUTS 3 -alueen liittämistä toisessa 
alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä 
lueteltuihin alueisiin. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden pyynnöstä rajat ylittävän 
yhteistyön helpottamiseksi syrjäisimpien 
alueiden merirajoilla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
säännösten soveltamista, komissio voi 
sisällyttää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä lueteltuihin 
rajat ylittäviin alueisiin, jotka voivat
saada tukea asianomaisilta jäsenvaltioilta, 
syrjäisimpien alueiden NUTS 3 -alueet 
merirajoilla enintään 150 kilometrin 
etäisyydellä.

Or. en

Tarkistus 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien 
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yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä mainitun 
raja-alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 
-alueen lisäämistä luetteloon; tällainen 
pyyntö on perusteltava.

yhteistyöohjelmien luonnoksia 
toimittaessaan asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa ja rajat 
ylittävien alueiden yhtenäisyyden 
varmistamiseksi pyytää NUTS 3 -alueen 
liittämistä toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa päätöksessä lueteltuihin 
alueisiin.

SEUT-sopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti yhden merialueen saarilla on 
oikeus näihin ohjelmiin ilman 
NUTS-tasoa tai etäisyyttä koskevia 
rajoituksia,
Asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä 
rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi 
syrjäisimpien alueiden merirajoilla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisen alakohdan säännösten 
soveltamista, komissio voi sisällyttää 
toisessa alakohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä lueteltuihin rajat ylittäviin 
alueisiin, jotka voivat saada tukea 
asianomaisilta jäsenvaltioilta, 
syrjäisimpien alueiden NUTS 3 -alueet 
merirajoilla enintään 150 kilometrin 
etäisyydellä.

Or. en

Tarkistus 114
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla
Euroopan alueellisen yhteistyön 
määrärahat

Euroopan alueellisen yhteistyön 
määrärahat1

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
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koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
3,48 prosenttia (eli yhteensä 
11 700 000 004 euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

koskevan tavoitteen määrärahat ovat 
7 prosenttia (eli yhteensä 
XX XXX XXX XXX euroa2) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä 
8 569 000 003 euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

a) 74,05 prosenttia (eli yhteensä 
X XXX XXX XXX euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 
2 431 000 001 euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle;

b) 20,36 prosenttia (eli yhteensä 
X XXX XXX XXX euroa) valtioiden 
väliselle yhteistyölle;

c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä 
700 000 000 euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle.

c) 5,59 prosenttia (eli yhteensä 
XXX XXX XXX euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle.

2. Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 150 prosenttia verrattuna niiden 
EAKR:sta kaudella 2007–2013 saamaan 
tukeen. Lisäksi alueiden väliselle 
yhteistyölle kohdennetuista määrärahoista 
varataan 50 000 000 euroa syrjäisimpien 
alueiden yhteistyötä varten. 
Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen 
keskittämisen osalta 5 artiklan 
b alakohtaa.

2. Syrjäisimpien alueiden Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmien 
tavoitteiden alaisten ohjelmien on saatava 
tukea vähintään 150 prosenttia verrattuna 
niiden EAKR:sta kaudella 2007–2013 
yhteistyöohjelmille saamaan tukeen. 
Lisäksi alueiden väliselle yhteistyölle 
kohdennetuista määrärahoista varataan 
50 000 000 euroa syrjäisimpien alueiden 
yhteistyötä varten. Lisämäärärahaan 
sovelletaan temaattisen keskittämisen 
osalta 5 artiklan 1 kohtaa.

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä yhden 
päätöksen, jossa vahvistetaan luettelo 
kaikista yhteistyöohjelmista ja ilmoitetaan 
ohjelmittain sekä EAKR-tuen 
kokonaismäärä että vuoden 2014 
määrärahojen määrä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3. Komissio ilmoittaa kullekin 
jäsenvaltiolle sen osuuden 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua rajat ylittävää 
ja valtioiden välistä yhteistyötä koskevista 
kokonaismääristä vuosittain eriteltynä.
Tässä jäsenvaltioittain laadittavassa 
erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa ja 
3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
väestömäärää.

Jäsenvaltioittain laadittavassa 
vuotuisessa erittelyssä kriteerinä 
käytetään 3 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa ja 3 artiklan 

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettujen 
määrien perusteella ilmoitettava 
komissiolle, onko se käyttänyt ja miten se 
on käyttänyt 4 a artiklassa säädettyä 
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3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen alueiden väestömäärää.

siirtomahdollisuutta ja miten varat ovat 
tämän seurauksena jakautuneet niiden 
rajat ylittävien ja valtioiden välisten 
ohjelmien kesken, joihin kyseinen 
jäsenvaltio osallistuu. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella päätöksen, jossa vahvistetaan 
luettelo kaikista yhteistyöohjelmista ja 
ilmoitetaan EAKR:n tuen kokonaismäärä 
ohjelmittain. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4. EAKR:sta ENI:n mukaisille rajat 
ylittäville ja merialueita koskeville 
ohjelmille sekä IPA:n mukaisille rajat 
ylittäville ohjelmille annettavan tuen
vahvistavat komissio ja asianomaiset 
jäsenvaltiot.

4. EAKR:sta ENI:n mukaisille rajat 
ylittäville ja merialueita koskeville 
ohjelmille sekä IPA:n mukaisille rajat 
ylittäville ohjelmille annettavan 
rahoitusosuuden vahvistavat komissio ja 
asianomaiset jäsenvaltiot. Kullekin 
jäsenvaltiolle vahvistettua EAKR:n 
rahoitusosuutta ei saa myöhemmin jakaa 
uudelleen asianomaisten jäsenvaltioiden 
kesken.

5. EAKR:sta myönnetään tukea rajat 
ylittäville ja merialueita koskeville ENI:n 
ja IPA:n mukaisille ohjelmille edellyttäen, 
että ENI:sta ja IPA:sta myönnetään tukea 
vähintään vastaava määrä. Vastaavaan 
määrään sovelletaan ENI-asetuksessa tai 
IPA-asetuksessa vahvistettua 
enimmäismäärää.

5. EAKR:sta myönnetään tukea rajat 
ylittäville ja merialueita koskeville ENI:n 
ja IPA:n mukaisille ohjelmille edellyttäen, 
että ENI:sta ja IPA:sta myönnetään tukea 
vähintään vastaava määrä. Vastaavaan 
määrään sovelletaan ENI-asetuksessa tai 
IPA-asetuksessa vahvistettua 
enimmäismäärää.

6. EAKR:sta ENI:n ja EPI:n mukaisille 
ohjelmille annettavaa tukea vastaavat 
vuotuiset määrärahat merkitään kyseisten 
välineiden asianmukaisiin budjettikohtiin 
vuoden 2014 talousarviomenettelyssä.

6. EAKR:sta ENI:n ja EPI:n mukaisille 
ohjelmille annettavaa tukea vastaavat 
vuotuiset määrärahat merkitään kyseisten 
välineiden asianmukaisiin budjettikohtiin 
vuoden 2014 talousarviomenettelyssä.

7. Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta 
sellaisille ENI:n ja IPA:n mukaisille 
ohjelmille myönnettävä vuotuinen 
rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei 
ole toimitettu 30 päivään kesäkuuta 
mennessä ENI:n ja IPA:n mukaista rajat 
ylittävää tai merialueita koskevaa 
ohjelmaa, kohdennetaan sellaisille 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille 

7. Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta 
sellaisille ENI:n ja IPA:n mukaisille 
ohjelmille myönnettävä vuotuinen 
rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei 
ole toimitettu 30 päivään kesäkuuta 
mennessä ENI:n ja IPA:n mukaista rajat 
ylittävää tai merialueita koskevaa ohjelmaa 
ja jota ei ole kohdennettu uudelleen 
toiselle samaan ulkopolitiikan 
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sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

yhteistyöohjelmien luokkaan kuuluvalle 
ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille 
sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset 
jäsenvaltiot osallistuvat.

 Jos 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä 
komissiolle ei edelleenkään ole toimitettu 
ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää ja 
merialueita koskevaa ohjelmaa, koko 
4 kohdassa mainittu, tuleville vuosille aina 
vuoteen 2020 saakka tarkoitettu 
EAKR-tuki kohdennetaan sellaisille 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille 
sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

Jos 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä 
komissiolle ei edelleenkään ole toimitettu 
ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää ja 
merialueita koskevaa ohjelmaa, koko 
4 kohdassa mainittu, tuleville vuosille aina 
vuoteen 2020 saakka tarkoitettu 
EAKR-tuki, jota ei ole kohdennettu 
uudelleen toiselle samaan ulkopolitiikan 
yhteistyöohjelmien luokkaan kuuluvalle 
ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille 
sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

8. Komission hyväksymiä 4 kohdassa 
tarkoitettuja rajat ylittäviä ja merialueita 
koskevia ohjelmia ei jatketa, jos:

8. Komission hyväksymiä 4 kohdassa 
tarkoitettuja rajat ylittäviä ja merialueita 
koskevia ohjelmia ei jatketa tai ohjelmalle 
kohdentamista vähennetään sovellettavien 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, 
erityisesti jos:

a) yksikään ohjelmaan osallistuvista 
kumppanimaista ei ole allekirjoittanut 
asianomaista rahoitussopimusta 
asetuksessa (EU) N:o /2012 [ENI-asetus] 
tai asetuksessa (EU) N:o /2012 
[IPA-asetus] vahvistettuun määräaikaan 
mennessä, tai

a) yksikään ohjelmaan osallistuvista 
kumppanimaista ei ole allekirjoittanut 
asianomaista rahoitussopimusta 
asetuksessa (EU) N:o /2012 [ENI-asetus] 
tai asetuksessa (EU) N:o /2012 
[IPA-asetus] vahvistettuun määräaikaan 
mennessä, tai

b) ohjelmaa ei voida toteuttaa osallistuvien 
maiden välisissä suhteissa ilmenneiden 
ongelmien vuoksi.

b) ohjelmaa ei voida toteuttaa 
suunnitellulla tavalla osallistuvien maiden 
välisissä suhteissa ilmenneiden ongelmien 
vuoksi.

Tässä tapauksessa 4 kohdassa tarkoitettu 
EAKR-tuki, joka vastaa vuotuisia eriä, 
joita ei vielä ole sidottu, kohdennetaan 
sellaisille 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu, jos kyseinen 

Tässä tapauksessa 4 kohdassa tarkoitettu 
EAKR-tuki, joka vastaa vuotuisia eriä, 
joita ei vielä ole sidottu, tai vuotuisia eriä, 
jotka on sidottu ja vapautettu kokonaan 
tai osittain saman varainhoitovuoden 
aikana ja joita ei ole kohdennettu 
uudelleen toiselle samaan ulkopolitiikan 
yhteistyöohjelmien luokkaan kuuluvalle 
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jäsenvaltio sitä pyytää. ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille 
sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu, jos kyseinen 
jäsenvaltio sitä pyytää.

8 a. Komissio toimittaa vuotuisen 
yhteenvedon tämän artiklan mukaisesti 
EAKR:sta rahoitettavien ENI:n 
mukaisten rajat ylittävien ja merialueita 
koskevien ohjelmien sekä IPA:n 
mukaisten rajat ylittävien ohjelmien 
rahoituksen toteuttamisesta asetuksen 
N:o … [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 143 artiklan nojalla perustetulle 
komitealle.
__________
1 Talousarvioluvut lisätään, kun 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 84 artiklasta on 
päästy sopimukseen
2 3 4 5 määrät perustuvat koheesiopolitiikan 
käytettävissä oleviin 
kokonaismäärärahoihin kaudella 2014–
2020

Or. en

Tarkistus 115
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla 13 artikla

Täytäntöönpanokertomukset Täytäntöönpanokertomukset
1. Hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotuinen 

1. Hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotuinen 
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kertomus viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.

kertomus viimeistään 31 päivänä
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä
toukokuuta vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika1

1 a. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien 
kertomusten 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on 30 päivä kesäkuuta.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja seuraavista osa-alueista:

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä
tietoja seuraavista osa-alueista:

a) yhteistyöohjelman täytäntöönpano 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

a) yhteistyöohjelman täytäntöönpano 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

b) suurhankkeiden ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien valmistelun ja 
toteuttamisen edistyminen.

b) tarvittaessa suurhankkeiden ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien valmistelun ja 
toteuttamisen edistyminen.

3. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavissa 
vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa 
on esitettävä ja arvioitava asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 44 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
vaaditut, edellä 2 kohdassa esitetyt tiedot 
sekä

3. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavissa 
vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa 
on esitettävä ja arvioitava asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 44 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
vaaditut, edellä 2 kohdassa esitetyt tiedot 
sekä tiedot jäljempänä c, f ja 
h alakohdassa säädetyistä seikoista, ja 
niihin voidaan toimenpideohjelmien 
sisällöstä ja tavoitteista riippuen lisätä 
tietoja muista jäljempänä luetelluista 
seikoista:

a) edistyminen, joka on saavutettu 
sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä 
lähestymistapaa, mukaan lukien kestävä 
kaupunkikehitys ja toimenpideohjelman
puitteissa toteutetut paikallisyhteisöjen 
omat kehittämishankkeet;

a) edistyminen, joka on saavutettu 
sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä 
lähestymistapaa, mukaan lukien kestävä 
kaupunkikehitys ja yhteistyöohjelman
puitteissa toteutetut paikallisyhteisöjen 
omat kehittämishankkeet;

b) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön toimia, joilla 
parannetaan viranomaisten ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää EAKR:a;

b) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön toimia, joilla 
parannetaan viranomaisten ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää EAKR:a;
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b a) tarpeen mukaan makroalue- ja 
merialuestrategioita edistävä vaikutus;

c) arviointisuunnitelman sekä 
arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

c) arviointisuunnitelman sekä 
arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

d) toteutetut toimet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten 
osallistumismahdollisuudet mukaan 
luettuina, sekä toteutetut järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

d) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä, erityisesti vammaisten 
osallistumismahdollisuuksia, sekä 
toteutetut järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

e) toteutetut kestävää kehitystä tukevat 
toimet;

e) toteutetut kestävää kehitystä tukevat 
toimet;

f) tulokset tiedotus- ja 
julkisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu 
osana viestintästrategiaa;

f) tulokset tiedotus- ja 
julkisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu 
osana viestintästrategiaa;

g) mahdollisten sosiaalisen innovoinnin 
alaan kuuluvien toimien täytäntöönpanossa 
saavutettu edistyminen;

g) sosiaalisen innovoinnin alaan kuuluvien 
toimien täytäntöönpanossa saavutettu 
edistyminen;

h) kumppaneiden osallistuminen 
yhteistyöohjelman täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

h) kumppaneiden osallistuminen 
yhteistyöohjelman täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

4. Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset on laadittava 
komission täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamien mallien mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

4. Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset on laadittava 
komission täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamien mallien mukaisesti. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
asetuksen (EU) No [...]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 143 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

______________
1 Mukautetaan mahdollisesti yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
10 artiklasta käytävien neuvottelujen 
tulokseen.

Or. en
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Tarkistus 116
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä 
yhteisiä indikaattoreita käytetään 
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden 
lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

1. Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä 
yhteisiä tuotosindikaattoreita, 
ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ja 
tarvittaessa ohjelmakohtaisia 
tuotosindikaattoreita käytetään tämän
asetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ii ja iv alakohdan 
mukaisesti.

Ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien 
lähtöarvona käytetään nollaa ja
kumulatiiviset tavoitteet asetetaan 
vuodelle 2022.

2. Yhteisten indikaattorien ja
ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien 
lähtöarvona käytetään nollaa. Näiden 
indikaattorien kumulatiiviset määrälliset 
tavoitearvot asetetaan vuodelle 2022.

Ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien 
lähtöarvona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022, mutta ne voidaan 
ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.

3. Investointiprioriteetteihin liittyvien
ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien 
lähtöarvona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022. Tavoitteet
voidaan ilmaista määrällisesti tai 
laadullisesti.

4. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 29 artiklan 
mukaisesti muuttamaan tämän asetuksen 
liitteessä esitettyä yhteisten 
tuotosindikaattorien luetteloa sen 
mukauttamiseksi perustelluissa 
tapauksissa, jotta voidaan varmistaa 
ohjelman täytäntöönpanon edistymisen 
arviointi.

Or. en

Tarkistus 117
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edistämistoimintaa ja valmiuksien 
kehittämistä koskevissa toimissa menoja 
voi aiheutua ohjelma-alueen unionissa 
sijaitsevan osan ulkopuolella edellyttäen, 
että 2 kohdan a ja c alakohdassa säädetyt 
ehdot täyttyvät.

3. Teknistä tukea, edistämistoimintaa ja 
valmiuksien kehittämistä koskevissa 
toimissa menoja voi aiheutua ohjelma-
alueen unionissa sijaitsevan osan 
ulkopuolella edellyttäen, että 2 kohdan a ja 
c alakohdassa säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 118
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
on suoritettava asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 114 ja 115 artiklassa 
säädetyt hallintoviranomaisen ja 
todentamisviranomaisen tehtävät.

1. Yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen 
on suoritettava asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 114 artiklassa säädetyt 
tehtävät, sanotun rajoittamatta tämän 
artiklan 4 kohdan soveltamista.

2. Hallintoviranomaisen on 
yhteistyöohjelmaan osallistuvia 
jäsenvaltioita ja mahdollisia kolmansia 
maita kuultuaan perustettava yhteinen 
sihteeristö.

2. Hallintoviranomaisen on 
yhteistyöohjelmaan osallistuvia 
jäsenvaltioita ja mahdollisia kolmansia 
maita kuultuaan perustettava yhteinen 
sihteeristö. 

Yhteinen sihteeristö avustaa 
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa 
näiden hoitaessa tehtäviään. Se toimittaa 
mahdollisille tuensaajille tietoa 
yhteistyöohjelmaan liittyvistä 
rahoitusmahdollisuuksista ja avustaa 
tuensaajia toimien toteuttamisessa.

Yhteinen sihteeristö avustaa 
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa 
näiden hoitaessa tehtäviään. Se toimittaa 
mahdollisille tuensaajille tietoa 
yhteistyöohjelmaan liittyvistä 
rahoitusmahdollisuuksista ja avustaa 
tuensaajia toimien toteuttamisessa.

3. Jos hallintoviranomaiseksi on nimetty 
EAYY, se vastaa asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 114 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista tarkastuksista 
koko ohjelma-alueella.

3. Jos hallintoviranomaiseksi on nimetty 
EAYY, se vastaa asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 114 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista tarkastuksista 
tai toteuttaa ne ainakin niissä 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, 
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joilla on jäseniä EAYY:ssä.
4. Jos hallintoviranomainen ei voi suorittaa
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia koko ohjelma-alueella, kunkin 
jäsenvaltion tai kolmannen maan on 
nimettävä elin tai henkilö, jäljempänä 
’valvoja(t)’, joka vastaa kyseisten 
tarkastusten tekemisestä alueensa 
tuensaajien osalta.

4. Jos hallintoviranomainen ei suorita
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia koko ohjelma-alueella tai jos 
hallintoviranomainen ei vastaa 
tarkastuksista tai toteuta tarkastuksia 
niissä jäsenvaltioissa ja kolmansissa 
maissa, joilla on jäseniä EAYY:ssä 
3 kohdan mukaisesti, kunkin jäsenvaltion 
tai kolmannen maan, kun se on hyväksynyt 
kutsun osallistua yhteistyöohjelmaan, on 
nimettävä elin tai henkilö, jäljempänä 
’valvoja(t)’, joka vastaa kyseisten 
tarkastusten tekemisestä alueensa 
tuensaajien osalta. Tässä yhteydessä 
hallintoviranomaisen on varmistuttava 
siitä, että nimetty valvoja on tarkastanut 
kunkin tiettyyn toimeen osallistuvan 
tuensaajan menot. Kunkin jäsenvaltion 
on varmistettava, että menot voidaan 
tarkastaa kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun tuensaaja on toimittanut 
asiakirjat.

Näiden valvojien on mahdollisuuksien 
mukaan oltava samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat tällaisten tarkastusten 
tekemisestä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen kuuluvissa 
toimenpideohjelmissa tai kolmansien 
maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin 
liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten 
tekemisestä.

Valvojina voivat olla samat elimet kuin ne, 
jotka vastaavat tällaisten tarkastusten 
tekemisestä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen kuuluvissa 
toimenpideohjelmissa tai kolmansien 
maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin 
liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten 
tekemisestä.

Kukin jäsenvaltio tai kolmas maa vastaa 
omalla alueellaan tehdyistä tarkastuksista.

Kukin jäsenvaltio tai kolmas maa, kun se 
on hyväksynyt kutsun osallistua 
yhteistyöohjelmaan, vastaa omalla 
alueellaan tehdyistä tarkastuksista.

Jos yhteisrahoitettujen tuotteiden tai 
palvelujen toimitus on mahdollista 
tarkastaa ainoastaan koko toimen osalta, 
tarkastuksen suorittaa 
hallintoviranomainen tai sen jäsenvaltion 
valvoja, jossa johtava tuensaaja sijaitsee.

Jos yhteisrahoitettujen tuotteiden tai 
palvelujen toimitus on mahdollista 
tarkastaa ainoastaan koko toimen osalta, 
tarkastuksen suorittaa 
hallintoviranomainen tai sen jäsenvaltion 
valvoja, jossa johtava tuensaaja sijaitsee.
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Or. en

Tarkistus 119
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

 27 artikla Poistetaan.
Vapauttaminen
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 127 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 127 artiklan 4 kohdan 
soveltamista, komissio vapauttaa kyseisen 
artiklan toisen alakohdan mukaisesti 
lasketusta määrästä ne osat, joita ei ole 
käytetty ensimmäisten tai vuotuisten 
ennakkomaksujen, välimaksujen tai 
vuotuisen loppuerän maksamiseen 
viimeistään yhteistyöohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 
31 päivänä tai joiden osalta ei ole 
toimitettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
126 artiklan 1 kohdan mukaista 
maksupyyntöä.

Or. en

Tarkistus 120
Riikka Pakarinen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 1. Siirretään komissiolle valta antaa 



AM\940886FI.doc 19/19 PE514.649v01-00

FI

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
15 artiklan 4 kohdassa ja 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voivat milloin tahansa peruuttaa 
15 artiklan 4 kohdassa ja 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirtämisen.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

5. Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole 
2 kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan 2 kuukaudella.
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