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Tarkistus 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten, erityisten maaseutualueiden, 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden jälkeenjääneisyyttä.
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten, ja erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä maaseutualueiden, 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden, muun muassa 
syrjäisimpien alueiden, pohjoisimpien 
alueiden, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueiden, jälkeenjääneisyyteen.
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

Or. en

Tarkistus 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksessa (EU) N:o [...]/2012 unionin 
vuotuiseen talousarvioon1 sovellettavista 
varainhoitosäännöistä vahvistetaan yleiset 
periaatteet unionin vuotuisen 
talousarvion toteuttamisesta. On 
varmistettava johdonmukaisuus kyseisen 
asetuksen ja tätä asetusta koskevien 
säännösten välillä.
___________
1 EUVL L ....

Or. en

Tarkistus 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva 
unionin strategia hyväksyttiin, unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia ja edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä ja vähennettävä 
alueellisia eroja.

(2) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva 
unionin strategia hyväksyttiin, unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia ja edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä ja vähennettävä 
alueellisia eroja. Koheesiopolitiikka on 
hallitsevassa osassa EU 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja itsenäinen 
koheesiopolitiikka on tämän strategian 
onnistuneen toteutuksen 
ennakkoedellytys.

Or. en

Tarkistus 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä, ja niille olisi annettava 
lisärahoitusta perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuista seikoista johtuvien 
haittojen lieventämiseksi.

(5) Syrjäisimmillä alueilla olisi toteutettava 
tehokkaita erityistoimenpiteitä, ja niille 
olisi annettava riittävästi lisärahoitusta 
rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen käsittelemiseksi ja
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuista seikoista johtuvien haittojen 
lieventämiseksi.

Or. en

Tarkistus 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä käytännesäännöistä, jotta

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
muiden kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä sosiaalisen 
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten sekä tarvittaessa näiden elinten, 
viranomaisten ja järjestöjen 
kattojärjestöjen kanssa. Tällaisen 
kumppanuuden tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatteita mutta lisäksi 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita
ja jäsenvaltioiden erilaisia oikeudellisia ja
institutionaalisia kehyksiä sekä varmistaa 
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voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Jäsenvaltioiden 
tulisi määrittää edustavimmat 
asiaankuuluvat kumppanit, joiden 
joukossa olisi oltava sellaisia 
instituutioita, järjestöjä ja ryhmiä, jotka 
voivat vaikuttaa ohjelmien valmisteluun 
tai joihin ohjelmien valmistelulla ja 
toteutuksella voi olla vaikutusta. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat myös 
tarvittaessa määrittää asiaankuuluviksi 
kumppaneiksi kattojärjestöjä, jotka ovat 
asianomaisten paikallis-, alue- ja 
kaupunkiviranomaisten yhdistyksiä, 
liittoja tai keskusliittoja tai muita elimiä 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoitu säädös
käytännesäännöistä, joilla voidaan edistää 
kumppanuuden täytäntöönpanoa sen
varmistamiseksi, että asiaankuuluvat
kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla. Hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä ei saisi olla missään 
olosuhteissa eikä millään tavalla 
tulkittuna takautuvaa vaikutusta eikä se 
saisi olla rahoitusoikaisuihin johtavien 
säännönvastaisuuksien perustana.
Hyväksytty delegoitu säädös saisi tulla 
voimaan aikaisintaan päivänä, jona se 
annetaan tämän asetuksen tultua 
voimaan. Hyväksytyn delegoidun 
säädöksen tarkoituksena on antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus määrittää 
tarkoituksenmukaisimmat menettelyt 
kumppanuuden täytäntöönpanoon 
oikeudellisen ja institutionaalisen 
kehyksensä sekä kansallisten ja 
alueellisten toimivaltuuksiensa 
mukaisesti, edellyttäen että 
kumppanuuden tässä asetuksessa säädetyt 
tavoitteet saavutetaan.
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Or. en

Tarkistus 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa tähdättävä epätasa-arvon 
poistamiseen, miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon edistämiseen sekä sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseen.

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanon 
kaikissa vaiheissa tähdättävä epätasa-arvon 
poistamiseen, miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon varmistamiseen sisällyttämällä 
järjestelmällisesti sukupuolinäkökohdat 
ohjelmasuunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon ja erityisillä naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa koskevan EU:n 
strategian mukaisilla toimenpiteillä.
Tämän täytäntöönpanon aikana unionin 
olisi pyrittävä myös torjumaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
10 artiklan sekä perusoikeuskirjan 
21 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen (12) Euroopan rakenne- ja 
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rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa 
olisi otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 19 
artiklan mukaisesti. Koska vähintään 20 
prosenttia unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta 
käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.

investointirahastojen tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
kestävä kehitys, saastuttaja maksaa 
-periaate sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista perussopimuksen 11 ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Koska 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää, joka perustuu tukitoimien tai 
toimenpiteiden luokitukseen.

Or. en

Tarkistus 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
olisi keskitettävä tukensa rajalliseen 
joukkoon yhteisiä temaattisia tavoitteita.
Kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston tarkka soveltamisala olisi 
vahvistettava rahastokohtaisissa 
säännöissä, ja se voidaan rajoittaa 
koskemaan vain joitakin tässä asetuksessa 
määriteltyjä temaattisia tavoitteita.

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen olisi keskitettävä 
tukensa rajalliseen joukkoon yhteisiä 
temaattisia tavoitteita, mikä jättää 
riittävästi joustovaraa, jotta voidaan ottaa 
huomioon alueiden erityistarpeet ja 
vastata niihin asianmukaisesti. Kunkin 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tarkka soveltamisala 
olisi vahvistettava rahastokohtaisissa 
säännöissä, ja se voidaan rajoittaa 
koskemaan vain joitakin tässä asetuksessa 
määriteltyjä temaattisia tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen osuus voitaisiin maksimoida ja 
ohjelmasuunnittelulle voitaisiin tarjota 
selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, olisi 
hyväksyttävä yhteinen strategiakehys.
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Jotta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen osuus voitaisiin 
maksimoida ja ohjelmasuunnittelulle 
voitaisiin tarjota keskeiset strategiset 
pääpiirteet jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla, olisi hyväksyttävä yhteinen 
strategiakehys. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen kesken sekä muiden 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja 
välineiden kanssa perussopimuksessa 
määriteltyjen tavoitteiden ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteiden 
mukaisesti, ottaen huomioon keskeiset 
alueelliset haasteet. Yhteinen 
strategiakehys olisi vahvistettava tämän 
asetuksen liitteessä.

Or. en

Tarkistus 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava 
keinot yhtenäisyyden ja 
johdonmukaisuuden saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden ja unionin 

(15) Sen vuoksi yhteisessä 
strategiakehyksessä olisi vahvistettava 
mekanismit sille, millä tavoin Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoilla 
edistetään älykästä, kestävää ja 
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talouspolitiikkojen välillä, 
koordinointimekanismit, joilla 
koordinoidaan toimintaa 
strategiakehyksen rahastojen välillä ja 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa,
monialaiset periaatteet ja laaja-alaiset 
toimintapoliittiset tavoitteet, järjestelyt 
alueellisiin haasteisiin vastaamiseksi, 
suuntaa-antavat toimenpiteet, joilla on 
suuri eurooppalainen lisäarvo, ja niiden 
toteuttamista koskevat periaatteet, ja 
yhteistyön painopistealueet.

osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteita ja päämääriä, 
järjestelyt keskeisiin alueellisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
yhdennettyä käyttöä edistävät järjestelyt, 
monialaiset periaatteet ja laaja-alaiset 
toimintapoliittiset tavoitteet sekä välineet 
unionin muiden asiaankuuluvien 
toimintapolitiikkojen ja yhteistyötoimien 
koordinoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioilla ja alueilla on entistä 
enemmän haasteita, jotka liittyvät 
globalisaation vaikutuksiin, ympäristö- ja 
energiakysymyksiin, väestön 
ikääntymiseen ja väestörakenteen 
muutoksiin, tekniikan muutokseen ja 
innovaatiotarpeisiin sekä sosiaaliseen 
epätasa-arvoon. Näiden haasteiden 
monimutkaisen ja toisiinsa liittyvän 
luonteen vuoksi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tukemien 
ratkaisujen olisi oltava integroituja, 
monialaisia ja moniulotteisia. Tässä 
yhteydessä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja olisi voitava yhdistää 
integroiduiksi paketeiksi, jotka 
räätälöidään erityisiin alueellisiin 
tarpeisiin sopiviksi, jotta voitaisiin lisätä 
politiikan vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Pienempi työväestö ja suurempi 
eläkkeellä olevien osuus koko väestöstä 
sekä haja-asutukseen liittyvät ongelmat 
tuottavat yhä lisärasitusta jäsenvaltioiden 
koulutus- ja sosiaalipalvelurakenteille ja 
näin ollen unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle. Näihin väestörakenteen 
muutoksiin sopeutuminen on yksi 
jäsenvaltioiden ja alueiden suurimmista 
haasteista tulevina vuosina, ja siksi olisi 
kiinnitettävä erityisen paljon huomiota 
alueisiin, joihin väestörakenteen muutos 
vaikuttaa eniten.

Or. en

Tarkistus 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
ohjelmatyön kautta.

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa 
tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus.
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamiseksi 
Euroopan rakenne- ja 
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investointirahastojen ohjelmatyön kautta.
Kumppanuussopimuksessa olisi 
vahvistettava järjestelyt, joilla 
varmistetaan yhdenmukaisuus älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian ja perussopimukseen 
perustuvien tavoitteiden mukaisten 
rahastokohtaisten tehtävien kanssa, 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistavat 
järjestelyt sekä kumppanuusperiaatetta 
koskevat ja aluekehitystä koskevaan 
yhdennettyyn lähestymistapaan liittyvät 
järjestelyt.

Or. en

Tarkistus 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti.
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kestävää kehitystä koskevien 
tarpeidensa mukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Ennakkoehtoa 
olisi sovellettava ainoastaan siinä 
tapauksessa, että sillä on suora yhteys ja 
vaikutusta yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien Euroopan rakenne-
ja investointirahastojen täytäntöönpanon 
vaikuttavuuteen. Komission olisi tehtävä 
arviointi jäsenvaltioiden ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimittamista tiedoista
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
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maksettavat maksut rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti,
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä,
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Silloin, kun suorituksen tarkastelun 
tuloksena on näyttöä siitä, että prioriteetin 
osalta ei ole saavutettu tuloskehyksessä
asetettuja välitavoitteita, komission on 
kehotettava jäsenvaltioita ehdottamaan 
kyseiseen ohjelmaan muutoksia, ja jos 
jäsenvaltio ei vastaa tyydyttävästi kolmen 
kuukauden kuluessa, komission olisi 
voitava keskeyttää prioriteetin välimaksut 
kokonaan tai osittain tai tehdä 
ohjelmakauden lopussa rahoitusoikaisuja
voidakseen varmistaa, ettei unionin 
talousarviota käytetä tuhlailevasti tai 
tehottomasti. Keskeytys olisi lopetettava 
heti, kun jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Eurooppa-neuvoston 28. ja 
29. kesäkuuta 2012 antamien päätelmien 
mukaan Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoittamien 
ohjelmien yhteisrahoitukseen osoitettuja 
jäsenvaltioiden julkisia menoja ei pitäisi 
ottaa huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion alijäämän laskemisessa.

Or. en

Tarkistus 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista annettavan 
rahoituksen vaikuttavuus lisääntyy terveen 
talouspolitiikan avulla ja että Euroopan 
rakenne- ja investointirahastot voidaan 
tarvittaessa suunnata uudelleen maan 
taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen.
Vakaus- ja kasvusopimuksesta johtuvia 
ehdollisuutta koskevia säännöksiä olisi 
sovellettava koheesiorahastoon talouden 
ohjausehtojen täyttymisen osalta. Tämän 
prosessin on oltava asteittainen, ja se on 
aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.
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kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin varmistaa 
keskittyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen, olisi 
määriteltävä kaikille ohjelmille yhteisiä 
osatekijöitä. Jotta voitaisiin varmistaa
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
ohjelmajärjestelyjen yhtenäisyys, 
ohjelmien hyväksymis- ja 
muuttamismenettelyt olisi 
yhdenmukaistettava. Ohjelmatyössä olisi 
varmistettava johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen kanssa sekä
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
sovittaminen yhteen keskenään ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden sekä 

(20) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja tulisi käyttää 
ohjelmakauden kattavien ohjelmien 
kautta kumppanuussopimuksen 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
laadittava ohjelmat avoimia menettelyjä 
noudattaen kunkin jäsenvaltion 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi tehtävä yhteistyötä, jotta 
voitaisiin varmistaa Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ohjelmajärjestelyjen 
koordinointi ja yhtenäisyys. Koska 
ohjelmien sisältö liittyy tiiviisti 
kumppanuussopimuksen sisältöön, 
ohjelmat olisi toimitettava viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua 
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Euroopan investointipankin kanssa. kumppanuussopimuksen toimittamisesta.
Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevien ohjelmien toimittamiselle olisi 
asetettava pitempi määräaika, jotta 
voidaan ottaa huomioon näiden 
ohjelmien useaan maahan liittyvä luonne.
Erityisesti olisi erotettava toisistaan 
komission päätettävänä olevat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
keskeiset osat sekä muut osat, joista 
komissio ei päätä ja joiden mahdollinen 
muuttaminen on jäsenvaltion vastuulla.
Ohjelmatyössä olisi varmistettava 
johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen kanssa, Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
sovittaminen yhteen keskenään ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden sekä 
tarvittaessa Euroopan investointipankin 
panoksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kokonaan tai osittain unionin
yleisestä talousarviosta rahoitettavien 
tutkimus- ja innovointialan investointien 
lisäarvon optimoimiseksi pyritään 
erityisesti Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ja Horisontti 2020 
-ohjelman toiminnan välillä synergiaan 
ottaen kuitenkin huomioon niiden 
erilaiset tavoitteet. Keskeiset mekanismit 
tällaisten synergioiden saavuttamiseksi 
ovat Horisontti 2020 -ohjelman 
kiinteämääräisten avustuskelpoisten 
kustannusten soveltaminen samanlaiseen 
toimeen ja tuensaajaan sekä 
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mahdollisuus yhdistää samaa hanketta 
varten rahoitus unionin eri välineistä, 
kuten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista sekä Horisontti 
2020 -ohjelmasta välttäen kuitenkin 
rahoituksen päällekkäisyys. Kansallisten 
ja alueellisten toimijoiden tutkimus- ja 
innovaatioedellytysten vahvistamiseksi ja 
”huippuosaamisen portaikon” 
rakentamiseksi vähemmän kehittyneillä 
alueilla Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ja Horisontti 2020 
-ohjelman välille olisi kehitettävä tiiviitä 
synergioita kaikilla ohjelman 
avainalueilla.

Or. en

Tarkistus 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksella entisten 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa 
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Jotta 
voitaisiin tätä varten hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena olisi 
pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 

(21) Perussopimuksella entisten 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden lisäksi 
otettiin tavoitteeksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus, ja on tarpeellista ottaa
huomioon sellaisten kaupunkien, 
toiminnallisten aluekokonaisuuksien ja 
aluetasoa pienempien yksiköiden asema, 
joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestörakenteellisia ongelmia. Jotta 
voitaisiin tätä varten hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja koskevat yhteiset 
säännöt ja tiivis koordinointi.
Paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi otettava 
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annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

huomioon paikalliset tarpeet ja 
mahdollisuudet sekä asiaankuuluvat 
sosiokulttuuriset ominaispiirteet.
Olennaisena periaatteena olisi pidettävä 
sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja.

Or. en

Tarkistus 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka 
koskevat strategian kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelyä, olisi vahvistettava 
asiaankuuluvissa ohjelmissa 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin, koska 
niiden avulla voidaan yhdistää eri 
muodossa olevia julkisia ja yksityisiä 
varoja julkisen politiikan tavoitteiden 
tukemiseksi ja koska kierrätettävät 
rahoitusmuodot tekevät tällaisesta tuesta 

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoihin, koska 
niiden avulla voidaan yhdistää eri 
muodossa olevia julkisia ja yksityisiä 
varoja julkisen politiikan tavoitteiden 
tukemiseksi ja koska niillä voidaan taata 
rahoitusvarojen kierrätettävä virta 
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kestävämpää pitkällä aikavälillä. strategisille investoinneille, mikä tukee 
pitkän aikavälin kestäviä investointeja ja 
lisää unionin kasvupotentiaalia.
Avustusten myöntäminen on aina 
säilytettävä yhtenä vaihtoehtona, ja 
ruohonjuuritason toimijoiden tehtävänä 
on oltava käyttää alueellisiin tarpeisiin 
parhaiten sopivaa rahoitusyhdistelmää.

Or. en

Tarkistus 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista, olisi käytettävä erityisiin 
markkinatarpeisiin kustannustehokkaalla 
tavalla ja ohjelmien tavoitteiden 
mukaisesti, eivätkä ne saisi syrjäyttää 
yksityistä rahoitusta. Sen vuoksi päätös 
tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoanalyysin perusteella.

(23) Rahoitusvälineitä, joihin maksetaan 
tukea Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista, olisi käytettävä 
erityisiin markkinatarpeisiin ja erityisesti 
markkinoiden toimimattomuuteen tai 
puutteelliseen investointitilanteeseen 
reagoimiseen kustannustehokkaalla tavalla 
ja ohjelmien tavoitteiden mukaisesti, 
eivätkä ne saisi syrjäyttää yksityistä 
rahoitusta. Sen vuoksi päätös 
tukitoimenpiteiden rahoittamisesta 
rahoitusvälineiden kautta olisi tehtävä 
ennakkoarvioinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Rahoitusvälineet olisi suunniteltava ja (24) Rahoitusvälineet olisi suunniteltava ja 
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pantava täytäntöön siten, että niillä 
edistetään yksityisen sektorin sijoittajien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
asiamukaisen riskinjaon pohjalta. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat tarpeeksi 
houkuttelevia yksityissektorin kannalta, ne 
on suunniteltava ja pantava täytäntöön 
joustavalla tavalla. Sen vuoksi 
hallintoviranomaisten olisi kyseessä olevan 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti 
päätettävä tarkoituksenmukaisimmat tavat 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon siten, 
että otetaan huomioon kohdealueiden 
erityistarpeet.

pantava täytäntöön siten, että niillä 
edistetään yksityisen sektorin sijoittajien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
asiamukaisen riskinjaon pohjalta. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat tarpeeksi 
houkuttelevia yksityissektorin kannalta, 
niiden on oltava yksinkertaisia, 
vaikutukseltaan katalyyttisia ja 
kierrätettäviä ja ne on suunniteltava ja 
pantava täytäntöön joustavalla tavalla. Sen 
vuoksi hallintoviranomaisten olisi kyseessä 
olevan ohjelman tavoitteiden mukaisesti 
päätettävä tarkoituksenmukaisimmat tavat 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon siten, 
että otetaan huomioon kohdealueiden 
erityistarpeet.

Or. en

Tarkistus 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusvälineiden kautta annettavan 
tuen takaisinmaksettavuus ja toimia 
markkinakäytäntöjen mukaisesti, 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki loppukäyttäjille 
oman pääoman ehtoisina tai luonteisina 
sijoituksina, lainoina tai takuina tai 
muiden riskinjakovälineiden muodossa 
voi kattaa kaikki loppukäyttäjien tekemät 
sijoitukset erottelematta arvonlisäveroon 
liittyviä kustannuksia. Vastaavasti vain 
tapauksissa, joissa rahoitusvälineet 
yhdistetään tukiin, tukeen liittyvien 
menojen tukikelpoisuuden kannalta 
olennaista on se, miten arvonlisävero 
otetaan huomioon loppukäyttäjän tasolla.

Or. en
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Tarkistus 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi seurattava 
ohjelmia, jotta ne voivat tarkistaa, miten 
ohjelman tavoitteita toteutetaan ja miten 
niiden saavuttamisessa edistytään. Tätä 
varten olisi perustettava seurantakomiteoita 
ja määriteltävä niiden kokoonpano ja 
tehtävät yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen osalta. Yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen välisen 
koordinoinnin parantamiseksi voitaisiin 
perustaa yhteisiä seurantakomiteoita. 
Tehokkuuden varmistamiseksi 
seurantakomiteoiden olisi voitava antaa 
hallintoviranomaisille suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanosta ja seurattava 
suositustensa johdosta toteutettuja 
toimenpiteitä.

(28) Jäsenvaltioiden olisi seurattava 
ohjelmia, jotta ne voivat tarkistaa, miten 
ohjelman tavoitteita toteutetaan ja miten 
niiden saavuttamisessa edistytään. Tätä 
varten olisi perustettava seurantakomiteoita 
ja määriteltävä niiden kokoonpano ja 
tehtävät yhteisen Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen osalta. Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen välisen 
koordinoinnin parantamiseksi voitaisiin 
perustaa yhteisiä seurantakomiteoita.
Tehokkuuden varmistamiseksi 
seurantakomiteoiden olisi voitava antaa 
hallintoviranomaisille suosituksia ohjelman 
täytäntöönpanosta sekä tavoista vähentää 
tuensaajien hallinnollista rasitetta ja 
seurattava suositustensa johdosta 
toteutettuja toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta komissio voisi seurata 
edistymistä unionin tavoitteiden 
toteuttamisessa, jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava edistymiskertomukset 
kumppanuussopimustensa 
täytäntöönpanosta. Komission olisi 
tällaisten kertomusten perusteella 

(31) Jotta komissio voisi seurata 
edistymistä unionin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden 
toteuttamisessa, jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava edistymiskertomukset 
kumppanuussopimustensa 
täytäntöönpanosta. Komission olisi 
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valmisteltava strateginen kertomus 
edistymisestä vuosina 2017 ja 2019.

tällaisten kertomusten perusteella 
valmisteltava strateginen kertomus 
edistymisestä vuosina 2017 ja 2019.

Or. en

Tarkistus 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteisiin ja 
tapauksen mukaan BKT:hen ja 
työttömyyteen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

(32) On tarpeen arvioida Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista
annettavan tuen tehokkuutta, 
vaikuttavuutta ja vaikutuksia, jotta voidaan 
parantaa ohjelmien täytäntöönpanon ja 
suunnittelun laatua ja määrittää ohjelmien 
vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteisiin ja tapauksen 
mukaan BKT:hen, alueellisiin ja
paikallisiin tarpeisiin, ilmastotavoitteisiin, 
työttömyyteen ja sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistamiseen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

Or. en

Tarkistus 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ohjelman valmistelusta vastaavan 
viranomaisen olisi laadittava 
arviointisuunnitelma. 
Hallintoviranomaisten olisi ohjelmakauden 

(34) Ohjelman valmistelusta vastaavan 
viranomaisen olisi laadittava 
arviointisuunnitelma. 
Hallintoviranomaisten olisi ohjelmakauden 
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aikana toteutettava arviointeja ohjelman 
vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. 
Arviointien tuloksista olisi ilmoitettava 
seurantakomitealle hallinnointia koskevien 
päätösten helpottamiseksi.

aikana varmistettava, että arviointeja 
toteutetaan ohjelman vaikuttavuudesta ja 
vaikutuksista. Arviointien tuloksista olisi 
ilmoitettava seurantakomitealle 
hallinnointia koskevien päätösten 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Olisi toteutettava jälkiarviointeja, jotta 
voitaisiin arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta sekä niiden vaikutuksia 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
yleisiin tavoitteisiin ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan.

(35) Olisi toteutettava jälkiarviointeja, jotta 
voitaisiin arvioida Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta sekä niiden vaikutuksia 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen yleisiin tavoitteisiin 
ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaan unionin strategiaan 
asiaankuuluvien lippulaivahankkeen 
tavoitteiden, alueellisten ja paikallisten 
tarpeiden täyttämiseen tarjottavan tuen ja 
rahastokohtaisissa säännöissä asetettujen 
erityisvaatimusten mukaisesti. Komission 
olisi laadittava kustakin Euroopan 
rakenne- ja investointirahastosta 
yhteenvetokertomus, jossa se esittää 
jälkiarviointien tärkeimmät 
johtopäätökset.

Or. en

Tarkistus 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) Yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimien tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
yrityksiin ja infrastruktuureihin tehtävien 
investointien pitkäaikaisuus ja estetään 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
käyttö perusteettoman edun tuottamiseen.
Kokemusten perusteella viiden vuoden 
ajanjakso on tarkoituksenmukainen 
sovellettava vähimmäisajanjakso, mikäli 
valtiontukisäännöissä ei edellytetä 
muunlaista ajanjaksoa. Yleisen pysyvyyttä 
koskevan vaatimuksen ei tulisi koskea 
ESR:n tukemaa toimintaa eikä toimintaa, 
johon ei liity tuotannollisia investointeja tai 
infrastruktuuri-investointeja, jollei tällaisia 
vaatimuksia johdu sovellettavista 
valtiontukisäännöistä, eikä 
rahoitusvälineisiin tai rahoitusvälineistä 
maksettavia suorituksia.

(41) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen toimien 
tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
yrityksiin ja infrastruktuureihin tehtävien 
investointien pitkäaikaisuus ja estetään 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttö 
perusteettoman edun tuottamiseen. On 
todettu, että viiden vuoden ajanjakso on 
tarkoituksenmukainen sovellettava 
vähimmäisajanjakso, mikäli 
valtiontukisäännöissä ei edellytetä 
muunlaista ajanjaksoa. On myös todettu, 
että jos toimi käsittää infrastruktuuri- tai 
tuotannollisia investointeja, sen olisi 
maksettava Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista saatu rahoitusosuus 
takaisin, jos tuotanto siirretään unionin 
ulkopuolelle kymmenen vuoden kuluessa 
loppumaksun suorittamisesta 
tuensaajalle. Yleisen pysyvyyttä koskevan 
vaatimuksen ei tulisi koskea ESR:n 
tukemaa toimintaa eikä toimintaa, johon ei 
liity tuotannollisia investointeja tai 
infrastruktuuri-investointeja, jollei tällaisia 
vaatimuksia johdu sovellettavista 
valtiontukisäännöistä, eikä 
rahoitusvälineisiin tai rahoitusvälineistä 
maksettavia suorituksia.

Or. en

Tarkistus 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Arvioidessaan suuria tuotannollisia 
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investointihankkeita komissiolla olisi 
oltava käytössään kaikki tarvittavat tiedot, 
joiden perusteella se voi todeta, että 
rahastoista myönnettävä rahoitusosuus ei 
johda Euroopan unionin alueella jo 
olevien työpaikkojen merkittävään 
menettämiseen, jotta voidaan varmistaa, 
että yhteisön rahoituksella ei tueta 
Euroopan unionin alueella tapahtuvaa 
uudelleensijoittamista.

Or. en

Tarkistus 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille 
niiden hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kautta. Toimien valinnan ja toteuttamisen 
valvonnan sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille 
niiden hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kautta jäsenvaltion asianmukaisella 
alueellisella tasolla ja jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen 
noudattamisesta muuta johdu. Toimien 
valinnan ja toteuttamisen valvonnan sekä 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

Or. en

Tarkistus 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jotta saataisiin ennakolta varmuus 
siitä, että hallinnon ja valvonnan 
keskeisten järjestelmien rakenne ja 
suunnittelu ovat asianmukaisia, 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
hyväksynnän antava elin, joka on 
vastuussa hallinto- ja valvontaelinten 
hyväksynnästä ja hyväksynnän 
peruuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Ohjelman alussa maksettavalla 
ennakkomaksulla varmistetaan, että 
jäsenvaltiolla on heti ohjelman 
hyväksymisen jälkeen käytettävissään 
varat, joilla se tukee tuensaajia ohjelman 
täytäntöönpanossa. Sen vuoksi olisi 
säädettävä yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksettavien ensimmäisten 
ennakkomaksujen määristä. Ensimmäiset 
ennakkomaksut olisi selvitettävä 
kokonaisuudessaan ohjelman päättämisen 
yhteydessä.

(47) Ohjelman alussa maksettavalla 
ennakkomaksulla varmistetaan, että 
jäsenvaltiolla on käytettävissään varat, 
joilla se tukee tuensaajia myös etukäteen
ohjelman täytäntöönpanon alusta asti, 
jotta tuensaajilla on käytettävissään 
kestävä rahoitus kyseessä olevien 
investointien tekemiseksi. Sen vuoksi olisi 
säädettävä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista maksettavien 
ensimmäisten ennakkomaksujen määristä.
Ensimmäiset ennakkomaksut olisi 
selvitettävä kokonaisuudessaan ohjelman 
päättämisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa
ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden 
avulla valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos 
on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto-
ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai 
maksatushakemukseen liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista taikka jos 
asiakirjojen toimittaminen tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä varten on 
laiminlyöty.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. en

Tarkistus 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Komission, jäsenvaltioiden ja 
alueellisten viranomaisten on taattava 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoittamien 
hankkeiden oikeudenmukainen kilpailu.

Or. en

Tarkistus 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
Hyväksyttyjen elinten olisi näissä puitteissa 
toimitettava komissiolle kunkin ohjelman 
osalta hallinnollinen vahvistuslausuma, 
varmennetut tilinpäätöstiedot, valvontaa 
koskeva tiivistelmäraportti, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(49) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
osarahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten.
Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa 
toimitettava komissiolle kunkin ohjelman 
osalta hallinnollinen vahvistuslausuma, 
varmennetut tilinpäätöstiedot, valvontaa 
koskeva tiivistelmäraportti, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

Or. en

Tarkistus 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Rahastojen erityistehtävien osalta on 
tarpeen antaa yleisiä lisäsäännöksiä. Jotta 
voitaisiin etenkin kasvattaa näiden 
rahastojen lisäarvoa ja saada ne edistämään 
paremmin älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
prioriteetteja, niiden toimintaa olisi 
yksinkertaistettava ja keskitettävä 
seuraaviin tavoitteisiin: ”investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin” ja ”Euroopan 
alueellinen yhteistyö”.

(52) Rahastojen erityistehtävien osalta on 
tarpeen antaa yleisiä lisäsäännöksiä. Jotta 
voitaisiin etenkin kasvattaa näiden 
rahastojen lisäarvoa ja saada ne edistämään 
paremmin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta sekä
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian prioriteetteja, 
niiden toimintaa olisi yksinkertaistettava ja 
keskitettävä seuraaviin tavoitteisiin: 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” ja 
”Euroopan alueellinen yhteistyö”.

Or. en

Tarkistus 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, lujittaa saavutettua kehitystä 
ja tukea Euroopan unionin alueiden 
talouskasvua ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, olisi alueiden, joiden 
BKT asukasta kohden oli kaudella 2007–
2013 vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden keskiarvosta 
mutta joiden BKT asukasta kohden on 
kasvanut suuremmaksi kuin 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, sekä 
alueiden, jolle on myönnetty kaudelle 
2007–2013 phasing out -asema, saatava 
vähintään kaksi kolmasosaa kaudelle 
2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoistaan. Jäsenvaltioille, joiden 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden 
on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin 
keskiarvosta, olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.
Koheesiorahaston rahoitukseen vuonna 
2013 oikeutettujen yhdestä alueesta 
muodostuvien saarivaltioiden sekä 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden luokkiin kuuluvien syrjäisimpien 
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alueiden olisi saatava vähintään neljä 
viidesosaa kauden 2007–2013 rahastojen 
määrärahoistaan 1 artiklan määritelmän 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)5 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä alueisiin, jotka kärsivät 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista, kuten erittäin 
harvaan asuttuihin alueisiin ja saari-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueisiin, kun 
otetaan huomioon, että nämä alueelliset 
erityispiirteet eivät välttämättä vastaa 
NUTS-luokituksessa tällä hetkellä 
ehdotettua jakoa.

Or. en

Tarkistus 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset kriteerit 
niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava ”Verkkojen Eurooppa” 
-väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta
”Verkkojen Eurooppa” -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon 
kyseisen jäsenvaltion mahdollisuudet 
käyttää nämä määrärahat. Lisäksi on 
köyhyyden vähentämistä koskevan 
yleistavoitteen mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset kriteerit 
niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, on 
perustettu ”Verkkojen Eurooppa” -väline.
Koheesiorahastosta olisi tuettava kussakin 
jäsenvaltiossa toteuttavia ”Verkkojen 
Eurooppa” -välineestä annetun asetuksen 
(EU) [...]/2012 liitteessä 1 olevan luettelon 
mukaisiin ennalta määriteltyihin 
hankkeisiin kuuluvia liikenteen 
infrastruktuurihankkeita, joilla on suuri 
eurooppalainen lisäarvo, tämän asetuksen 
84 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Kansallisia koheesiorahaston 
määrärahojen jakoja olisi noudatettava 
kaikilta osin 31. joulukuuta 2016 asti.
Lisäksi on köyhyyden vähentämistä 
koskevan yleistavoitteen mukaisesti 
tarpeen suunnata vähäosaisimmille 
tarkoitettu elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

Or. en

Tarkistus 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 2 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi 
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 4 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

Or. en

Tarkistus 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita vastaavat 
toimintalinjat, kehitettävä 
johdonmukainen toimintalogiikka
havaittuihin kehitystarpeisiin 
vastaamiseksi sekä vahvistettava tulosten 
arvioinnin puitteet. Niiden olisi sisällettävä 
myös muita osatekijöitä, joita tarvitaan 
tukemaan näiden rahastojen vaikuttavaa 
ja tehokasta täytäntöönpanoa.

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset, jotta 
voidaan tehokkaammin keskittyä 
tuloksiin. On ennen kaikkea vahvistettava 
toimenpideohjelmien sisältöä koskevia 
yksityiskohtaisia vaatimuksia. Tällä olisi 
tarkoitus helpottaa sen johdonmukaisen 
toimintalogiikan esittämistä, jolla 
vastataan havaittuihin kehitystarpeisiin, 
vahvistetaan tulosten arvioinnin puitteet ja 
tuetaan näiden rahastojen vaikuttavaa ja 
tehokasta täytäntöönpanoa.
Yleisperiaatteena ensisijaisen 
toimintalinjan olisi katettava yksi 
temaattinen kohde, yksi rahasto ja yksi 
alueluokka. Tarvittaessa ja temaattisesti 
johdonmukaisen yhdennetyn 
lähestymistavan tehokkuuden 
lisäämiseksi toimintalinja voi koskea 
useampaa alueluokkaa tai siihen voi 
kuulua yksi tai useampi erilaisiin 
temaattisiin tavoitteisiin ja EAKR:n, 
ESR:n tai koheesiorahaston täydentävä 
investointikohde, joka kuuluu yhden 
temaattisen tavoitteen alaisuuteen.

Or. en

Tarkistus 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Olosuhteissa, joissa jäsenvaltio 
valmistelee enintään yhden ohjelman 
rahastoa kohti ja joissa näin seuraa 
tilanne, jossa sekä ohjelmat että 
kumppanuussopimus valmistellaan 
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kansallisella tasolla, olisi vahvistettava 
erityiset järjestelyt kyseisten asiakirjojen 
täydentävyyden varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 b) Jotta saadaan sovitetuksi yhteen 
sellaisten lyhyiden toimenpideohjelmien 
tarve, joissa vahvistetaan jäsenvaltioiden 
sitoumukset, ja tarve mahdollistaa 
joustavuus muuttuviin olosuhteisiin 
mukautumiseksi, olisi säädettävä 
menettelyistä, joiden avulla voidaan 
muuttaa toimenpideohjelmien tiettyjä
muita kuin keskeisiä osia kansallisella 
tasolla ilman komission päätöstä.

Or. en

Tarkistus 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Täydentävyyden parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi 
koheesiorahastosta ja EAKR:stä annettava 
tuki olisi voitava yhdistää ESR:n tuen 
kanssa yhteisissä toimintaohjelmissa 
kasvuun ja työpaikkoihin liittyvän 
tavoitteen puitteissa.

(62) Täydentävyyden parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi 
koheesiorahastosta ja EAKR:sta annettava 
tuki olisi voitava yhdistää ESR:n tuen 
kanssa yhteisissä toimenpideohjelmissa 
kasvuun ja työpaikkoihin liittyvän 
tavoitteen saavuttamiseksi tehtävien 
investointien puitteissa.



PE514.636v02-00 36/79 AM\941563FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Suurhankkeet vievät merkittävän 
osuuden unionin menoista ja ovat usein 
strategisesti tärkeitä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian saavuttamisessa. Sen vuoksi on 
perusteltua, että huomattavan suurille 
toimille on edelleen saatava komission 
hyväksyntä tämän asetuksen mukaisesti. 
Selkeyden varmistamiseksi on aiheellista 
määritellä suurhankkeen sisältö tätä 
tarkoitusta varten. Komissiolla olisi myös 
oltava mahdollisuus kieltäytyä tukemasta 
suurhanketta, jos tuen myöntäminen ei ole 
perusteltua.

(63) Suurhankkeet vievät merkittävän 
osuuden unionin menoista ja ovat usein 
strategisesti tärkeitä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian saavuttamisessa. Sen vuoksi on 
perusteltua, että huomattavan suurille 
toimille on edelleen saatava komission 
hyväksyntä tämän asetuksen mukaisesti. 
Selkeyden varmistamiseksi on aiheellista 
määritellä suurhankkeen sisältö tätä 
tarkoitusta varten. Komissiolla olisi myös 
oltava mahdollisuus kieltäytyä tukemasta 
suurhanketta, jos tuen myöntäminen ei ole 
perusteltua. Julkisen ja yksityisen sektorin 
välisten kumppanuuksien rakenteiden 
puitteissa toteutetuille toimille olisi 
määriteltävä myös erityiset ehdot.

Or. en

Tarkistus 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Jotta jäsenvaltioiden olisi mahdollista 
panna osa toimenpideohjelmasta 
täytäntöön tuloksiin perustuvaa 
lähestymistapaa käyttäen, on hyödyllistä 
vahvistaa yhteinen toimintasuunnitelma, 
joka sisältää useita toimenpiteitä, jotka 

(64) Jotta jäsenvaltioiden olisi mahdollista 
panna osa toimenpideohjelmasta 
täytäntöön tuloksiin perustuvaa 
lähestymistapaa käyttäen, on hyödyllistä 
vahvistaa yhteinen toimintasuunnitelma, 
joka sisältää useita hankkeeseen tai 
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tuensaajan on toteutettava 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Rahastojen 
tulossuuntautuneisuuden 
yksinkertaistamiseksi ja vahvistamiseksi 
yhteisen toimintasuunnitelman hallinnon 
olisi perustuttava yksinomaan yhteisesti 
sovittuihin välitavoitteisiin, tuotoksiin ja 
tuloksiin sellaisina, kuin ne on määritelty 
yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevassa komission 
päätöksessä. Myös yhteisen 
toimintasuunnitelman valvonta ja tarkastus 
olisi rajattava näiden välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten saavuttamiseen. 
Tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa 
yhteisten toimintasuunnitelmien 
valmistelua, sisältöä, hyväksymistä, 
varainhoitoa ja valvontaa koskevat säännöt.

hankeryhmään kuuluvia toimenpiteitä, 
jotka tuensaajan on toteutettava 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Rahastojen 
tulossuuntautuneisuuden 
yksinkertaistamiseksi ja vahvistamiseksi 
yhteisen toimintasuunnitelman hallinnon 
olisi perustuttava yksinomaan yhteisesti 
sovittuihin välitavoitteisiin, tuotoksiin ja 
tuloksiin sellaisina, kuin ne on määritelty 
yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevassa komission 
päätöksessä. Myös yhteisen 
toimintasuunnitelman valvonta ja tarkastus
olisi rajattava näiden välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten saavuttamiseen. 
Tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa 
yhteisten toimintasuunnitelmien 
valmistelua, sisältöä, hyväksymistä, 
varainhoitoa ja valvontaa koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Kun kaupunki- tai aluekehitysstrategia 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
koska siihen sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

(65) Kun kaupunki- tai aluekehitysstrategia 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
koska siihen sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet, joille voidaan lisäksi 
myöntää rahoitustukea Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maaseuturahastosta tai Euroopan meri-
ja kalatalousrahastosta, olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot. 
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona.

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot. 
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona. Jos näihin toimituksiin 
sisältyy henkilötietoja, olisi sovellettava 
direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 
tuensaajilla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että tuensaajilla 
samoin kuin unionin toimielimillä ja 
neuvoa-antavilla elimillä. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu tiedotus ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
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kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka 
koskee Euroopan unionin poliittisia 
prioriteetteja, edellyttäen että ne liittyvät 
tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin.

viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
varoilla on tuettava myös tietoisuuden 
lisäämistä koheesiopolitiikan tavoitteista 
ja sen roolista EU:n kansalaisten 
kannalta aidosti merkityksellisenä 
kysymyksenä.

Or. en

Tarkistus 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on ymmärrettävää ja 
helposti saatavilla olevaa tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 
kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi. On 

(73) On tarpeen määrittää tekijät, joiden 
perusteella rahastojen rahoitusosuutta 
toimenpideohjelmiin mukautetaan, 
erityisesti unionin varojen 
kerrannaisvaikutusten lisäämiseksi. On 
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myös tarpeen vahvistaa alueluokittain 
osarahoituksen enimmäismäärät, jotta 
voidaan varmistaa osarahoituksen 
periaatteen noudattaminen siten, että 
kansallisen tuen määrä on asianmukainen.

myös tarpeen vahvistaa alueluokittain 
osarahoituksen enimmäismäärät, jotta 
voidaan varmistaa osarahoituksen 
periaatteen noudattaminen siten, että sekä 
julkisen että yksityisen kansallisen tuen 
määrä on asianmukainen.

Or. en

Tarkistus 444
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 a) On tarpeen lisätä rahastojen 
läpinäkyvyyttä, jotta kansalaiset voivat 
seurata miten Unionin rahastoja 
käytetään ja on käytetty.

Or. fi

Tarkistus 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Todentamisviranomaisen olisi 
laadittava maksatushakemukset ja 
toimitettava ne komissiolle. Sen olisi 
laadittava tilinpäätökset ja todennettava 
tilinpäätöstietojen täydellisyys, 
oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, 
että kirjatut menot ovat sovellettavien 
unionin ja kansallisten sääntöjen mukaiset.
Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi 
vahvistettava.

(76) Todentamisviranomaisen olisi 
laadittava maksatushakemukset ja 
toimitettava ne komissiolle. Sen olisi 
laadittava tilit ja todennettava tilien
täydellisyys, oikeellisuus ja 
totuudenmukaisuus ja se, että kirjatut 
menot ovat sovellettavien unionin ja 
kansallisten sääntöjen mukaiset. Sen 
velvollisuudet ja tehtävät olisi 
vahvistettava.

Or. en
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Tarkistus 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Tarkastusviranomaisen olisi 
varmistettava, että tehdään hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä
koskevia tarkastuksia. Sen velvollisuudet ja 
tehtävät olisi vahvistettava.

(77) Tarkastusviranomaisen olisi 
varmistettava, että tehdään hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmää, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilejä koskevia 
tarkastuksia. Sen velvollisuudet ja tehtävät 
olisi vahvistettava.

Or. en

Tarkistus 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Jotta voidaan ottaa huomioon 
EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
hallinto- ja valvontajärjestelmien erityinen 
rakenne sekä tarve varmistaa 
oikeasuhteinen lähestymistapa, tarvitaan 
erityisiä säännöksiä hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksynnästä ja 
hyväksynnän peruuttamisesta.

(78) Jotta voidaan ottaa huomioon 
EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
hallinto- ja valvontajärjestelmien erityinen 
rakenne, tarvitaan erityisiä säännöksiä
hallinto- ja todentamisviranomaisten 
nimeämisestä ja nimeämisen 
lopettamisesta varainhoitoasetuksen 59 
artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(80) Varainhoitoa koskevien yhteisten 
sääntöjen lisäksi tarvitaan lisäsäännöksiä 
EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
osalta. Varsinkin jotta voitaisiin varmistaa, 
että komissiolla on ennen vuotuista tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä riittävä 
varmuus asiassa, välimaksupyyntöjen 
yhteydessä maksettavan määrän olisi 
oltava 90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin.
Suorittamatta olevat erääntyneet määrät 
olisi maksettava jäsenvaltioille vuotuisen 
tilien tarkastuksen ja hyväksymisen 
yhteydessä, edellyttäen että on saatu 
riittävä varmuus menojen 
tukikelpoisuudesta sen vuoden osalta, jota 
tarkastus- ja hyväksymismenettely koskee.

(80) Varainhoitoa koskevien yhteisten 
sääntöjen lisäksi tarvitaan lisäsäännöksiä 
EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
osalta. Varsinkin jotta voitaisiin varmistaa, 
että komissiolla on riittävä varmuus 
asiassa, välimaksupyyntöjen yhteydessä 
maksettavan määrän olisi oltava 
90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan 
osalta tukikelpoisiin menoihin.
Suorittamatta olevat erääntyneet määrät 
olisi maksettava jäsenvaltioille, edellyttäen 
että on saatu riittävä varmuus menojen 
tukikelpoisuudesta.

Or. en

Tarkistus 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti Tarkistus

(81) Sen varmistamiseksi, että tuki 
maksetaan tuensaajille mahdollisimman 
pian, sekä komission asiassa saaman 
varmuuden vahvistamiseksi on 
asianmukaista edellyttää, että 
maksatushakemuksiin sisältyy ainoastaan 
sellaisia menoja, joiden osalta tuki on 
maksettu tuensaajille. Olisi suoritettava 
ennakkomaksuja vuosittain sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on 

(81) Sen varmistamiseksi, että tuki 
maksetaan tuensaajille mahdollisimman 
pian, sekä komission asiassa saaman 
varmuuden vahvistamiseksi on 
asianmukaista edellyttää, että 
maksatushakemuksiin sisältyy ainoastaan 
sellaisia menoja, joiden osalta tuki on 
maksettu tuensaajille. Olisi suoritettava 
ennakkomaksuja vuosittain sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on 
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riittävästi varoja toimia tällaisten 
järjestelyjen mukaisesti. Tällaiset 
ennakkomaksut olisi selvitettävä 
vuosittain tilien tarkastuksen ja 
hyväksymisen yhteydessä.

riittävästi varoja toimia tällaisten 
järjestelyjen mukaisesti. Tällaisten 
ennakkomaksujen olisi oltava tässä 
asetuksessa vahvistettujen menettelyjen 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) On tarpeen määritellä rahastoihin 
sovellettavaa vuotuista tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskeva yksityiskohtainen 
menettely, jotta varmistetaan näiden 
järjestelyjen selkeä perusta ja 
oikeusvarmuus. On tärkeää antaa 
jäsenvaltiolle rajallinen mahdollisuus 
määrittää tilinpäätöksessään varaus 
sellaisen erän osalta, johon kohdistuu 
tarkastusviranomaisen kanssa käynnissä 
oleva menettely.

(83) On tarpeen määritellä rahastoihin 
sovellettavaa komission suorittamaa tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä koskeva 
yksityiskohtainen menettely, jotta 
varmistetaan näiden järjestelyjen selkeä 
perusta ja oikeusvarmuus. On tärkeää antaa 
jäsenvaltiolle rajallinen mahdollisuus 
määrittää tileissään varaus sellaisen erän 
osalta, johon kohdistuu 
tarkastusviranomaisen kanssa käynnissä 
oleva menettely.

Or. en

Tarkistus 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) Vuotuiseen tilien tarkastamiseen ja 
hyväksymiseen olisi liityttävä päätökseen 
saatujen toimien (EAKR:n, 
koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) tai menojen 
(ESR:n osalta) tukikelpoisuuden 

Poistetaan.
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vuotuinen päättäminen. 
Toimenpideohjelmien lopulliseen 
päättämiseen liittyvien kustannusten ja 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseksi sekä 
oikeusvarmuuden lisäämiseksi vuotuisen 
päättämisen olisi oltava pakollista, ja näin 
ollen rajoitettaisiin ajanjaksoa, jonka ajan 
tositteet on säilytettävä ja jonka aikana 
toimia voidaan tarkastaa ja 
rahoitusoikaisuja määrätä.

Or. en

Tarkistus 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, niiden yhteisen 
strategiakehyksen osien hyväksyminen, 
jotka liittyvät sellaisiin suuntaa-antaviin 
toimenpiteisiin, joilla on suuri 
eurooppalainen lisäarvo, ja niiden 
toteuttamista koskeviin periaatteisiin, sekä 
yhteistyön painopistealueisiin, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, menetelmä tietojen 
antamiseksi ilmastonmuutokseen 
liittyvien tavoitteiden tukemisesta, 
paikallisten kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittelyn 
perusteet, yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineistä (tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksiin ja strategia-
asiakirjoihin sisällytettäviä 
vähimmäismääräyksiä koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto
ja valvonta, maksupyyntöjä koskevat 
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rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, 
hallinto- ja valvontajärjestelyt, 
maksupyyntöjä koskevat säännöt sekä 
vuotuisten maksuerien pääomittamista 
koskevan järjestelmän perustaminen, tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 
prosenttiosuuden määrittely, välillisiin 
kustannuksiin avustusten yhteydessä 
sovellettavan kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely unionin politiikanaloilla 
käytettyjen olemassa olevien menettelyjen 
ja vastaavien prosenttiosuuksien 
perusteella, jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa 
delegoiduilla säädöksillä liitteitä I ja VI, 
jotka molemmat sisältävät muita kuin 
tämän asetuksen keskeisiä osia, jotta 
voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa niitä 
tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

säännöt sekä vuotuisten maksuerien 
pääomittamista koskevan järjestelmän 
perustaminen, tuloja tuottaviin toimiin 
liittyvän kiinteän prosenttiosuuden ja 
nettotulojen käyvän arvon 
laskentamenetelmän määrittely, välillisiin 
kustannuksiin avustusten yhteydessä 
sovellettavan kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely unionin politiikanaloilla 
käytettyjen olemassa olevien menettelyjen 
ja vastaavien prosenttiosuuksien 
perusteella, suurten hankkeiden 
kustannus-hyötyanalyysin tekemiseen 
käytettävä menetelmä, päätös julkisen ja 
yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien rakenteiden avulla 
toteutettaviin toimenpiteisiin sovellettavan 
kauden pidentämisestä, jäsenvaltioiden 
velvollisuudet, jotka koskevat 
sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
yksityiskohtaiset säännöt kutakin toimea 
koskevien tietojen tallentamiseen ja 
säilyttämiseen tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän käyttöönotosta ja toimia 
koskevassa tiedonvaihdossa noudatettavat 
toimintatavat, viranomaisten sisäistä 
valvontaympäristöä, riskienhallintaa, 
valvontaa sekä tiedotus-, viestintä- ja 
seurantajärjestelmiä koskevien 
vaatimusten noudattamisen 
arviointiperusteet, asianmukainen 
jäljitysketju, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hyväksyttyjen tietovälineiden 
määrittäminen, tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat 
soveltamissäännöt, yksityiskohtaiset 
säännöt tapauksista, joita on pidettävä 
136 artiklassa tarkoitettuina vakavina 
puutteina, ja rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
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asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta; rahastojen osalta 
päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

(90) Kun on kyse kaikista Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista,
komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä ja vapauttamisen 
tapauksessa päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta; rahastojen osalta päätöksiä 
”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen liittyvät kriteerit täyttävien 
alueiden ja jäsenvaltioiden määrittämisestä, 
päätöksiä maksusitoumusmäärärahojen 
vuotuisesta jakautumisesta jäsenvaltioille, 
päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista sekä päätöksiä 
tilivuodelta rahastoihin veloitettavasta 
summasta ja vuotuisesta saldosta 
jäsenvaltioita kohtaan.

Or. en
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Tarkistus 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti Tarkistus

(91) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
liittyviä menetelmiä, rahoitusvälineiden 
seurantaan liittyviä vakioehtoja ja 
edellytyksiä, rahoitusvälineiden seurantaa 
ja seurantatietojen toimittamista koskevia 
yhdenmukaisia edellytyksiä, tuloja 
tuottavien hankkeiden nettotulojen 
laskentamenetelmää, jäsenvaltion ja 
komission välistä sähköistä 
tiedonvaihtojärjestelmää, 
toimenpideohjelman mallia rahastojen 
osalta, tukitoimien luokkia koskevaa 
nimikkeistöä, suurhankkeista tiedottamisen 
muotoa ja suurhankkeisiin liittyvässä 
kustannus-hyötyanalyysissä käytettäviä 
menetelmiä, yhteisen toimintasuunnitelman 
mallia, vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten mallia, 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden tiettyjä 
teknisiä seikkoja ja asiaan liittyviä ohjeita, 
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihtoa koskevia sääntöjä, 
hallinnollisen vahvistuslausuman mallia, 
tarkastusstrategian, lausunnon ja vuotuisen 
tarkastuskertomuksen malleja, 
otantamenetelmää, tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevia 
sääntöjä ja maksatushakemusten mallia 
koskevaa täytäntöönpanovaltaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 

(91) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, 
rahoitusvälineiden seurantaan liittyviä 
vakioehtoja- ja edellytyksiä, 
rahoitusvälineiden seurantaa ja niistä 
raportointia koskevia malleja, tuloja 
tuottavien hankkeiden nettotulojen 
laskentamenetelmää, jäsenvaltion ja 
komission välistä sähköistä 
tiedonvaihtojärjestelmää, 
toimenpideohjelman mallia rahastojen 
osalta, tukitoimien luokkia koskevaa 
nimikkeistöä, suurhankkeista tiedottamisen 
muotoa ja suurhankkeisiin liittyvässä 
kustannus-hyötyanalyysissä käytettäviä 
menetelmiä, yhteisen toimintasuunnitelman 
mallia, vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten mallia, 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden tiettyjä 
teknisiä seikkoja ja asiaan liittyviä ohjeita, 
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihtoa koskevia sääntöjä, 
hallinnollisen vahvistuslausuman mallia, 
tarkastusstrategian, lausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen malleja, 
otantamenetelmää ja 
maksatushakemusten mallia koskevaa 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarten, 
erityisten maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(93) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarten, 
erityisten maaseutualueiden, teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivien 
alueiden, kuten asukasluvultaan pienten 
pohjoisten alueiden sekä saarten, raja- ja 
vuoristoseutujen, syrjäisimpien alueiden, 
huonossa asemassa olevien 
kaupunkialueiden ja kaukaisten 
rajakaupunkien, jälkeenjääneisyyttä, vaan 
se voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a) ’strateginen politiikkakehys’ 
muodostuu yhdestä tai useasta 
kansallisesta tai alueellisesta asiakirjasta, 
joissa määritetään rajallinen määrä 
yhtenäisiä tavoitteita, jotka on asetettu 
näyttöjen ja toteutusaikataulun 
perusteella ja jotka voivat sisältää 
valvontamekanismin;

Or. en

Tarkistus 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’älykäs erikoistumisstrategia’ 
tarkoittaa kansallisia ja alueellisia 
innovaatiostrategioita, joissa asetetaan 
ensisijaiset tavoitteet kilpailuedun 
luomiseksi kehittämällä ja sovittamalla 
tutkimus- ja innovaatiovahvuuksia 
liiketoiminnan tarpeisiin nähden, jotta 
voidaan reagoida esiin tuleviin 
mahdollisuuksiin ja markkinoiden 
kehitykseen yhtenäisellä tavalla, samalla 
kuitenkin välttäen päällekkäisyyksiä ja 
toimien hajaantumista EU-tasolla, ja 
jotka voidaan liittää osaksi kansallista tai 
alueellista tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

25) kolmannessa ja neljännessä osassa
’tilivuodella’ 1 päivänä heinäkuuta alkavaa 
ja 30 päivänä kesäkuuta päättyvää jaksoa, 
lukuun ottamatta ensimmäistä tilivuotta, 
jonka osalta sillä tarkoitetaan menojen 
tukikelpoisuuden alkamispäivänä alkavaa 
ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvää 
jaksoa. Viimeinen tilivuosi on 1 päivänä 
heinäkuuta 2022 alkava ja 30 päivänä
kesäkuuta 2023 päättyvä jakso;

25) kolmannessa osassa ’tilivuodella’ 1 
päivänä heinäkuuta alkavaa ja 30 päivänä 
kesäkuuta päättyvää jaksoa, lukuun 
ottamatta ensimmäistä tilivuotta, jonka 
osalta sillä tarkoitetaan menojen 
tukikelpoisuuden alkamispäivänä alkavaa 
ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvää 
jaksoa. Viimeinen tilivuosi on 1 päivänä 
heinäkuuta 2023 alkava ja 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 päättyvä jakso;

Or. en

Tarkistus 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a) ’sovellettavilla ennakkoehdoilla’ 
täsmällisesti ennalta määriteltyä kriittistä 
tekijää, joka on välttämätön 
ennakkoedellytys ensisijaisen 
investointikohteen tai unionin prioriteetin 
erityistavoitteen tehokkaalle ja 
vaikuttavalle saavuttamiselle, liittyy siihen 
suoraan ja olennaisesti ja vaikuttaa siihen 
välittömästi;

Or. en

Tarkistus 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

26 b) ’erityistavoitteella’ tavoitetta, jonka 
toteutumista edistetään jollakin 
ensisijaisella investointikohteella tai 
unionin prioriteetilla erityisessä 
kansallisessa tai alueellisessa yhteydessä 
prioriteetin puitteissa toteutettavilla 
toimilla tai toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea 
perussopimuksen 174 artiklan tavoitteiden 
toteuttamiseen.

Or. fr

Tarkistus 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista sekä 
puuttuvien rajat ylittävien yhteyksien 
toteuttaminen;

Or. en

Tarkistus 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

7) kestävän liikenteen, puhtaan tai 
vähähiilisen joukkoliikenteen 
kehittämisen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

Or. fr

Tarkistus 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

8) työllisyyden ja koulutuksen edistäminen 
ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen 
niillä työmarkkina-alueilla tai työllisyyden 
aloilla, joilla tämä osoittautuu 
välttämättömäksi;

Or. fr
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Tarkistus 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja
köyhyyden torjunta;

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
yhteisötalouteen sijoittaminen, köyhyyden 
poistamisen edistäminen ja suotuisien 
olojen luominen, jotta taataan terveys- ja 
hoitopalvelut kaikille;

Or. fr

Tarkistus 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) institutionaalisten valmiuksien ja
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

11) institutionaalisten valmiuksien,
tehokkaan julkishallinnon ja niiden 
järjestelmien edistäminen, joiden avulla 
taataan alueellinen jatkuvuus kaikkein 
syrjäisimmillä alueilla.

Or. fr

Tarkistus 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keinot saavuttaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 

Poistetaan.
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mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa;

Or. fr

Tarkistus 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yhteisen 
strategiakehyksen ne erityisosat, jotka 
liittyvät kunkin temaattisen tavoitteen ja 
yhteistyön painopisteiden osalta 
vahvistettaviin suuntaa-antaviin 
toimenpiteisiin, joilla on suuri 
eurooppalainen lisäarvo, ja niiden 
toteuttamista koskeviin periaatteisiin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia 
muuttuu merkittävästi, komissio 
tarkastelee yhteistä strategiakehystä 
uudelleen ja tarvittaessa hyväksyy 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti muutoksia liitteeseen I.

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
ja perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetuissa 
asiaankuuluvissa neuvoston suosituksissa 
mainittuihin haasteisiin sekä otettava 
huomioon kansalliset ja alueelliset 
tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perustamissopimuksen 174 artiklassa
mainittuihin haasteisiin.

Or. fr

Tarkistus 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen alaisuuteen 
kuuluvan rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä. 
Ennakkoehtoa olisi sovellettava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että sillä on 
suora yhteys ja vaikutusta yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamien 
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rahastojen täytäntöönpanon 
vaikuttavuuteen.

Or. en

Tarkistus 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston 
osalta rahastokohtaisissa säännöissä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti arvioitava, täyttyvätkö 
rahastokohtaisissa säännöissä määrätyt 
sovellettavat ennakkoehdot.

Or. en

Tarkistus 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
toimielimellisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti sekä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
yhteydessä, voidaanko säännöissä ja 
liitteen V 2 osassa määrättyjä 
ennakkoehtoja soveltaa ohjelman 
tavoitteiden mukaisiin tarkoituksiin ja
täytyvätkö sovellettavat ennakkoehdot. 
Ennakkoehtoja sovelletaan ainoastaan 
siltä osin kuin ja edellyttäen, että 
2 artiklassa säädetty määritelmä täyttyy 
ohjelman prioriteettien mukaisesti 
tavoiteltavien erityistavoitteiden osalta. 
Sovellettavuutta arvioitaessa on 4 artiklan 
5 kohdan mukaisesti otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate annetun tuen tason 
mukaisesti. Täyttymisen arviointi 
rajoitetaan rahastokohtaisissa säännöissä 
määritettyihin perusteisiin.

Or. en

Tarkistus 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

3. Kumppanuussopimuksessa on esitettävä 
yhteenveto ennakkoehtojen täyttämistä 
kansallisella tasolla koskevasta 
arvioinnista sekä 
kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, 2 kohdan mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus vaikutuksista ensisijaisiin 
tavoitteisiin, vastaavista toimielimistä, 
kunkin ennakkoehdon täyttämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä sekä niiden 
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aikataulu. Jokaisessa ohjelmassa on 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
määritettävä sovellettavat ennakkoehdot, 
jotka eivät täyty kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä. Jäsenvaltioiden on 
täytettävä nämä ennakkoehdot viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2016 ja raportoitava 
niiden täyttymisestä viimeistään 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
vuonna 2017 tai täytäntöönpanoa 
koskevassa edistymiskertomuksessa 
vuonna 2017 44 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka on 
toteuttava määritetyssä ajassa, ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 

Poistetaan.
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toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
ennakkoehtojen sovellettavuudesta ja 
sovellettavien ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimittamien tietojen 
johdonmukaisuutta ja riittävyyttä 
arvioidessaan kumppanuussopimusta 
ja/tai ohjelmia. Sovellettavuutta 
arvioitaessa on 4 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate annetun tuen tason 
mukaisesti. Täyttymisen arviointi 
rajoitetaan rahastokohtaisissa säännöissä 
määritettyihin perusteisiin, ja siinä on 
kunnioitettava kansallista alueellista 
toimivaltaa strategian sisällön ja muiden 
tarvittavien toimenpiteiden sisällön osalta.

Or. en

Tarkistus 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos komissio ja jäsenvaltiot ovat eri 
mieltä ennakkoehtojen sovellettavuudesta 
ohjelman painopisteiden erityiseen 
tavoitteeseen tai sen täyttymisestä, 
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komission on 2 artiklan mukaisesti 
todistettava sovellettavuus sekä 
täyttämättä jättäminen.

Or. en

Tarkistus 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi asianmukaisten 
ennakkoehtojen sovellettavuudesta ja 
täyttymisestä toimitettujen tietojen 
yhdenmukaisuuden tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen, mikä on edellytyksenä 
ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle. Jos 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei toteuteta ohjelmassa 
vahvistettuun määräaikaan mennessä, 
komissiolle muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Maksujen 
keskeyttäminen on kumottava viipymättä, 
kun jäsenvaltio täyttää ohjelmaan 
sovellettavat ennakkoehdot.

Or. en

Tarkistus 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli



AM\941563FI.doc 61/79 PE514.636v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen
keskeyttämiseen.

5. Komissio voi ohjelmaa hyväksyessään
tarvittaessa päättää keskeyttää ohjelman 
asiaan kuuluvaan prioriteettiin liittyvät 
välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain, 
kunnes 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
on saatettu päätökseen, jotta kyseisen 
prioriteetin erityistavoitteiden 
saavuttamisen tehokkuudelle ja 
vaikuttavuudelle ei koituisi merkittävää 
haittaa. Jos sovellettavan ennakkoehdon, 
jota ei ole täytetty kunkin ohjelman 
toimittamispäivään mennessä, 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta 3 kohdassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste ohjelman 
asianomaisille prioriteeteille 
kohdistettujen välimaksujen 
keskeyttämiseen. Kummassakin 
tapauksessa keskeytettävän maksun 
määrä on suhteellinen toteutettaviin 
toimiin ja vaarassa oleviin rahastoihin 
nähden.

Or. en

Tarkistus 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 5 kohdan säännöksiä ei 
sovelleta, jos komissio ja jäsenvaltio ovat 
yhtä mieltä siitä, että ennakkoehtoa ei 
voida soveltaa tai siitä, että sovellettava 
ennakkoehto on täytetty, kuten ohjelman 
ja kumppanuussopimuksen 
hyväksymisellä on annettu ymmärtää, tai 
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jos komissio ei ole esittänyt huomioita 60 
päivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen toimittamisesta.

Or. en

Tarkistus 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Komissio lopettaa viipymättä 
prioriteetille maksettavien välimaksujen 
keskeytyksen, jos jäsenvaltio on saattanut 
päätökseen toimenpiteet, jotka liittyvät 
kyseiseen ohjelmaan sovellettavien 
ennakkoehtojen täyttämiseen, ja joita ei 
ollut täytetty komission tehdessä 
keskeytyspäätöksen. Komissio lopettaa 
keskeytyksen viipymättä myös, jos 
kyseinen ennakkoehto ei enää ole 
sovellettavissa kyseiseen prioriteettiin 
liittyvän ohjelman muutoksen johdosta.

Or. en

Tarkistus 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

6. Edellä olevaa 1–5 b kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

Or. en
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Tarkistus 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle, 
nuorisotyöllisyysaloitteelle ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevan 
asetuksen V osastolle kohdennettuja 
varoja, 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka on kohdennettava 
20 artiklan mukaisesti.

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle, 
nuorisotyöllisyysaloitteelle ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevan 
asetuksen V osastolle kohdennettuja 
varoja, 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka on kohdennettava 
20 artiklan mukaisesti.

Seuraavat resurssit jätetään pois 
laskelmasta:
a) nuorisotyöllisyysaloitteelle osoitetut 
toimintaohjelmassa määritetyt varat ESF-
asetuksen (2013/…) 15 artiklan 
iii alakohdan mukaisesti;
b) komission aloitteesta tekniseen 
avustukseen osoitetut varat 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;
c) Verkkojen Eurooppa -välineelle 
koheesiorahastosta 84 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti siirretyt varat;
d) eurooppalaisen avun rahastoon 
84 artiklan 5 kohdan mukaisesti siirretyt 
varat kaikkein hädänalaisimmille;
e) resurssit, jotka on osoitettu 84 artiklan 
7 kohdan mukaisiin kestävää 
kaupunkikehitystä tukeviin innovatiivisiin 
toimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 487
Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti, jos täytäntöönpanossa on 
selvästi todettuja heikkouksia, jotka 
komission on aiemmin ilmoittanut 44 
artiklan 7 kohdan nojalla ja kyseisen 
jäsenvaltion kanssa käytyjen tiiviiden 
neuvottelujen jälkeen ja jos jäsenvaltio ei 
ole toteuttanut tarvittavia korjaustoimia 
heikkouksien korjaamiseksi, komissio voi 
7 artiklasta riippumatta
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Rahoitusoikaisuja tehtäessä komissio 
ottaa huomioon – noudattaen samalla 
asiaankuuluvasti suhteellisuusperiaatetta 
– epäonnistumiseen vaikuttavan 
vastaanottotason ja ulkoiset tekijät.
Rahoitusoikaisuja ei sovelleta, jos 
tavoitteiden saavuttamatta jääminen 
johtuu sosio-ekonomisten tai 
ympäristötekijöiden vaikutuksesta, 
merkittävistä muutoksista jäsenvaltion 
talous- tai ympäristöolosuhteissa tai 
ylivoimaisista esteistä, jotka vaikuttavat 
merkittävästi kyseisten prioriteettien 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista
makrotaloudellista rahoitusapua;

a) kyseinen jäsenvaltio saa unionilta 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 
mukaista lainaa;

Or. en

Tarkistus 489
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahoitusvälineiden tukemisen on 
perustuttava ennakkoarviointiin, jossa 
esitetään tietoja, jotka vahvistavat 
markkinoiden toimimattomuuden tai 
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epätyydyttävän investointitilanteen, sekä 
arvioon tarvittavien julkisten investointien 
tasosta ja laajuudesta tuettavat 
rahoitusvälinetyypit mukaan lukien. 
Tällaiseen ennakkoarviointiin on 
sisällyttävä
a) analyysi markkinoiden 
toimimattomuudesta, epätyydyttävästä 
investointitilanteesta ja politiikanaloja, 
temaattisia tavoitteita tai ensisijaisia 
investointikohteita koskevista 
investointitarpeista, joihin vastaamalla 
pyritään edistämään prioriteetin tai 
toimenpiteen mukaisten erityistavoitteiden 
toteuttamista ja tukemaan niitä 
rahoitusvälineillä. Analyysin tekemisessä 
on käytettävä parhaisiin käytäntöihin 
perustuvia menetelmiä;
b) arvio Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tuettaviksi 
katsottavien rahoitusvälineiden tuomasta 
lisäarvosta, johdonmukaisuudesta muiden 
samoille markkinoille kohdistuvien 
julkisten tukitoimien kanssa, 
valtiontukien mahdollisista vaikutuksista, 
suunniteltujen tukitoimien ja 
toimenpiteiden suhteellisuudesta sekä 
toimenpiteistä markkinavääristymien 
minimoimiseksi;
c) arvio julkisista ja yksityisistä 
lisäresursseista, joita rahoitusvälineeseen 
saattaa liittyä lopullisen vastaanottajan 
tasoon saakka, mukaan luettuna 
tarvittaessa arvion ensisijaisen 
korvauksen tarpeesta ja tasosta 
vastapuolen resurssien houkuttelemiseksi 
yksityisiltä sijoittajilta ja/tai kuvaus 
tarpeiden luontimekanismeista, sekä
d) samankaltaisista välineistä ja 
jäsenvaltion aiemmin toteuttamista 
ennakkoarvioinneista saatuja kokemuksia 
koskeva arviointi ja olettamus siitä kuinka 
hankittua tietoa aiotaan hyödyntää 
asiassa edettäessä; tällaisen korvauksen 
laajuus, kuten kilpailukykyinen tai 
asianmukaisen riippumaton 
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arviointiprosessi;
e) ehdotettu investointistrategia, jossa on 
tarkasteltu muun muassa vaihtoehtoja 
33 artiklassa tarkoitetuiksi 
täytäntöönpanojärjestelyiksi, tarjolle 
asetettavia rahoitustuotteita, tavoiteltua 
loppukäyttäjien kohderyhmää ja 
mahdollisia suunnitelmia avustustuen 
rinnakkaiseen käyttöön;
f) yksityiskohtainen selvitys odotetuista 
tuloksista ja siitä, kuinka asianomaisen 
rahoitusvälineen oletetaan edistävän 
asiaankuuluvalle prioriteetille tai 
toimenpiteelle asetettujen 
erityistavoitteiden ja tulosodotusten 
saavuttamista, edistävää vaikutusta 
mittaavat indikaattorit mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 490
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä 
koskevien maksupyyntöjen on sisällettävä 
ja niissä on erikseen ilmoitettava 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä.

1. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet 
sekä 33 artiklan 4 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti täytäntöön 
pannut 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut 
rahoitusvälineet, väliaikaiset maksut on 
suoritettava ohjelmamaksujen osalta, 
jotka on maksettu rahoitusvälineelle 
kelpoisuusaikana seuraavien ehtojen 
mukaisesti:
a) Ohjelmasta rahoitusvälineeseen 
maksettavan osuuden määrä, joka sisältyy 
jokaiseen 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana jätettyyn 
välimaksupyyntöön, saa olla enintään 
25 prosenttia asiaankuuluvassa 
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rahoitussopimuksessa sidottujen 
ohjelmasta rahoitusvälineeseen 
maksettavien osuuksien 
kokonaismäärästä. Se vastaa 36 artiklan 
1 kohdan a, b ja d alakohdassa 
tarkoitettuja menoja ja se odotetaan 
maksettavan 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana. 
Jäljempänä 55 artiklan 2 kohdassa 
mainitun tukikelpoisuusajan jälkeen 
jätettyihin välimaksupyyntöihin on 
sisällytettävä 36 artiklassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärä.
b) Jokainen a alakohdassa tarkoitettu 
välimaksupyyntö voi sisältää enintään 
25 prosenttia 33 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetusta kansallisen osarahoituksen 
kokonaismäärästä, joka odotetaan 
maksettavan rahoitusvälineeseen, tai 
loppukäyttäjien tasolla 36 artiklan 
1 kohdan a, b ja d alakohdassa 
tarkoitettuja menoja varten 55 artiklan 
2 kohdassa mainittuna 
tukikelpoisuusaikana.
c) Myöhemmät 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana 
jätettävät välimaksupyynnöt on esitettävä 
vain seuraavissa tapauksissa:
i) toinen välimaksupyyntö esitetään, kun 
vähintään 60 prosenttia ensimmäiseen 
välimaksupyyntöön sisältyneestä 
määrästä on käytetty 36 artiklan 1 kohdan 
a, b ja d alakohdassa tarkoitettuihin 
tukikelpoisiin menoihin;
ii) kolmas ja sitä seuraavat
välimaksupyynnöt esitetään, kun 
vähintään 70 prosenttia edellisiin 
välimaksupyyntöihin sisältyneistä 
määristä on käytetty 36 artiklan 1 kohdan 
a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina 
tukikelpoisina menoina.
d) Jokaisessa välimaksupyynnössä, joka 
sisältää rahoitusvälineisiin liittyviä 
menoja, on erikseen ilmoitettava 
ohjelmasta rahoitusvälineeseen 
maksettujen osuuksien kokonaismäärä ja 
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36 artiklan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa tarkoitettuina 
tukikelpoisina menoina maksetut määrät.
Ohjelman päättyessä loppumaksun 
maksamista koskevaan hakemukseen on 
sisällytettävä 36 artiklassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 491
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos kyse on maan tai kiinteistön 
tarjoamisesta, arvo on riippumattoman, 
pätevän asiantuntijan tai asianmukaisesti
valtuutetun virallisen elimen todistama, 
eikä se ylitä 3 kohdan b alakohdassa 
vahvistettua enimmäismäärää;

d) jos kyse on maan tai kiinteistön 
tarjoamisesta, arvo on avoimen ja 
asianmukaisesti suoritetun tutkimuksen 
avulla riippumattoman, pätevän 
asiantuntijan tai valtuutetun virallisen 
elimen todistama, eikä arvo ylitä 3 kohdan 
b alakohdassa vahvistettua 
enimmäismäärää;

Or. bg

Perustelu

Arvoa todistettaessa on varmistettava, että riippumattoman, pätevän asiantuntijan tai 
virallisen elimen valintaan liittyviä vaatimuksia noudatetaan tarkasti, jotta 
valintamenettelyistä saadaan mahdollisimman avoimet ja jotta voidaan torjua mahdolliset 
väärinkäytökset.

Tarkistus 492
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 

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

kun otetaan tarvittaessa huomioon 
vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista ja 
demografisista haitoista kärsivien 
alueiden erityistilanne, työttömyysaste, 
työllisyysaste, koulutustaso ja 
asukastiheys, nettotulot asukasta kohden, 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus, 
alueiden väliset erot (NUTS 3) ja 
demografista haavoittuvuutta koskeva 
indeksi;

Or. es

Tarkistus 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’julkisilla tai niihin rinnastettavilla 
rakenteellisilla menoilla’ jäsenvaltioiden 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/9729 
mukaisesti laatimissa vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa ilmoittamaa 
julkistalouden kiinteän pääoman 
bruttomuodostusta julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin strategiansa 
esittämiseksi;

1) ’julkisilla tai niihin rinnastettavilla 
rakenteellisilla menoilla’ julkistalouden 
kiinteän pääoman bruttomuodostusta;

Or. en

Tarkistus 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastojen yhteisrahoittamien 
ohjelmien yhteisrahoituksen myötä 
jäsenvaltioille aiheutuvia julkisia tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia 
menoja ei sisällytetä 
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rakennekustannuksiin, julkisiin tai 
vastaaviin kustannuksiin, vaan ne otetaan 
huomioon kumppanuussopimuksessa 
vakaus- ja kasvusopimuksen 
noudattamisen tarkistamista varten, koska 
tämä velvollisuus johtuu suoraan 
täydentävyysperiaatteesta, joka on 
koheesiopolitiikan keskeinen periaate. 
Näin ollen rakennerahastojen 
yhteisrahoittamien ohjelmien 
yhteisrahoituksen myötä jäsenvaltioille 
aiheutuvat kustannukset olisi 
vapautettava vakaus- ja kasvusopimuksen 
rajoituksista, koska kyseisillä menoilla 
tuetaan kilpailukykyä, kasvua ja 
työpaikkojen luomista.

Or. it

Tarkistus 495
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) 85 prosenttia jäsenvaltioiden vähemmän 
kehittyneille alueille, syrjäisimmille 
alueille sisältäen lisärahoituksen sekä 
sellaisille yhdestä alueesta koostuville 
jäsenvaltioille, jotka koostuvat yhdestä 
alueesta jotka voivat saada 
siirtymäkauden tukea koheesiorahastosta 
1 päivästä tammikuuta 2014;

Or. en

Tarkistus 496
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltio voi oma-aloitteisesti 
nimetä yhden koordinoivan elimen, joka 
vastaa yhteydenpidosta edunsaajiin ja 
kansalaisiin, tietojen antamisesta heille 
sekä heidän ja vastaavien 
hallintoviranomaisten välisen yhteyden 
muodostamisesta.

Or. en

Tarkistus 497
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) päivittää kansallista, eri Unionin 
rahastojen yhteistä julkista 
verkkosivustoa, jossa esitetään rahastojen 
varojen käyttö aiempina vuosina ja 
mahdollisuuksien mukaan aiottu käyttö 
kuluvana vuotena kansalaisille 
ymmärrettävässä muodossa;

Or. fi

Tarkistus 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 75 artiklan 
1 kohdan mukaiset asiakirjat kultakin 
vuodelta vuodesta 2016 vuoden 2022 
loppuun.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat saman 
asetuksen 59 artiklan 5 kohdassa 
asetettuun määräaikaan mennessä 
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kultakin vuodelta vuodesta 2016 vuoden 
2025 loppuun seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 499
Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mahdollisen sopimuksen tapauksessa 
jäsenvaltio voi käyttää uudelleen kyseisiä 
varoja 135 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään …1 artiklassa tarkoitettu 
säädösvalta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle kolmeksi vuodeksi alkaen …2.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen kolmen 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä tämän asetuksen 
uudelleentarkasteluun asti, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta 
ennen kyseisen ajanjakson päättymistä.
______________
1 (lisätään kaikkien delegoiduista 
säädöksistä säädettyjen artiklojen 
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numerot)
2 EUVL: (Pyydetään lisäämään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä.)

Or. en

Tarkistus 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 
kohdassa, 12 artiklassa, 20 artiklan 4 
kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa, 32
artiklan 1 kohdassa, 33 artiklan 3 
kohdassa, 33 artiklan 4 kohdassa, 33 
artiklan 7 kohdassa, 34 artiklan 3 
kohdassa, 35 artiklan 5 kohdassa, 36 
artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 1 
kohdassa, 58 artiklassa, 112 artiklan 2 
kohdassa, 114 artiklan 8 kohdassa, 114 
artiklan 9 kohdassa, 116 artiklan 1 
kohdassa, 117 artiklan 1 kohdassa, 132 
artiklan 4 kohdassa, 136 artiklan 6 
kohdassa ja 141 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa […] 20 artiklan 
4 kohdassa, 32 artiklan 10 kohdassa, 
33 artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 
5 kohdassa, 36 artiklan 4 kohdassa, 58 
artiklassa ja 136 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

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 tuossa 
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.

Or. en
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Tarkistus 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Edellä olevan 20 artiklan 4 kohdan, 
32 artiklan 10 kohdan, 33 artiklan 
4 kohdan, 34 artiklan 5 kohdan, 
36 artiklan 4 kohdan, 58 artiklan ja 
136 artiklan 6 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
kumpikaan 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.

Or. en

Tarkistus 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
talouden ohjauksen kanssa

2. Johdonmukaisuus unionin 
talousstrategian, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja sosiaalipolitiikan 
kanssa

Or. fr
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Tarkistus 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että ne antavat etusijan
kasvua suosiville menoille, joihin kuuluvat 
koulutukseen, tutkimukseen, innovointiin 
ja energiatehokkuuteen liittyvät menot ja 
kustannukset, joilla helpotetaan pk-
yritysten rahoituksen saantia sekä 
varmistetaan ympäristön kestävyys, 
luonnonvarojen hoito ja ilmastotoimet sekä 
kyseisten menojen vaikuttavuus. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
myös työvoimapalvelujen ja aktiivisen
työvoimapolitiikan kattavuuden ja 
tehokkuuden ylläpitäminen tai 
vahvistaminen siten, että keskitytään 
erityisesti nuorisotyöttömyyteen.

1. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että ne edistävät kasvua
suosivia menoja, joihin kuuluvat 
koulutukseen, tutkimukseen, innovointiin 
ja energiatehokkuuteen liittyvät menot ja 
kustannukset, joilla helpotetaan pk-
yritysten ja yhdistysten rahoituksen saantia 
sekä varmistetaan sosiaalinen ja
ympäristön kestävyys, luonnonvarojen 
hoito ja ilmastotoimet, syrjäytymisen ja 
syrjinnän vastaisen politiikan 
toteuttaminen sekä kyseisten menojen 
riittävyys ja vaikuttavuus sekä unionin 
talousstrategian ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan noudattaminen. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
myös sosiaalipolitiikan,
työvoimapalvelujen ja työvoimapolitiikan 
kattavuuden ja tehokkuuden ylläpitäminen 
tai vahvistaminen siten, että keskitytään 
ensisijaisesti nuorisotyöttömyyteen.

Or. fr

Tarkistus 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumppanuussopimuksia 
valmistellessaan jäsenvaltioiden on 
tehtäviensä ja velvoitteidensa mukaisesti 
ohjelmoitava yhteisen strategiakehyksen 
rahastot ottaen huomioon tuoreimmat 
asiaa koskevat maakohtaiset suositukset, 

2. Kumppanuussopimuksia 
valmistellessaan jäsenvaltioiden on 
tehtäviensä ja velvoitteidensa mukaisesti 
ohjelmoitava yhteisen strategiakehyksen 
rahastot ottaen huomioon 
perustamissopimuksen 174 artiklan 
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jotka neuvosto on antanut Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
myös otettava huomioon asiaa koskevat 
neuvoston suositukset, jotka perustuvat 
vakaus- ja kasvusopimukseen ja talouden 
sopeutusohjelmiin. Kunkin jäsenvaltion on 
tiiviissä yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa 
vahvistettava kumppanuussopimuksessa 
tämän asetuksen 14 artiklan a kohdan 
i alakohdan mukaisesti, miten erilaiset 
unionin ja kansallisen rahoituksen virrat 
edistävät asiaa koskevissa maakohtaisissa 
suosituksissa määriteltyjen haasteiden 
ratkaisemista ja jäsenvaltioiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.

tavoitteet. Kunkin jäsenvaltion on tiiviissä 
yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten 
kanssa vahvistettava 
kumppanuussopimuksessa tämän asetuksen 
14 artiklan a kohdan i alakohdan 
mukaisesti, miten erilaiset unionin ja 
kansallisen rahoituksen virrat edistävät 
asiaa koskevissa maakohtaisissa 
suosituksissa määriteltyjen haasteiden 
ratkaisemista ja jäsenvaltioiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.

Or. fr

Tarkistus 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 jakso – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien kestävää hallintaa on 
edistettävä, erityisesti syrjäisimmillä 
alueilla.

Or. fr

Tarkistus 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, kuten jäsenvaltion tai alueen 
taloudellisten, ympäristö- tai 
työmarkkinaolosuhteiden merkittävästi 
muuttuessa sekä tietyn prioriteetin 
määrärahojen muutoksista johtuvien 
tarkistusten johdosta jäsenvaltio voi 
ehdottaa välitavoitteiden ja tavoitteiden 
tarkistusta tämän asetuksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 508
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – osa 2 – kohta 2.1 – alakohta 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion ja hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että tiedot Unionin 
rahastojen toimista jäsenmaassa ovat 
keskitetysti saatavilla yhdellä 
verkkosivustolla helposti seurattavassa 
muodossa, mukaanlukien toteutettava 
strategia, toimintaohjelma, hankeluettelo 
ja toimien ja hankkeiden lyhyet kuvaukset 
ja talousarviot sekä linkit tuensaajien 
verkkotiedotussivuille, joissa tulee olla 
selkeä kuvaus tuetusta projektista.

Or. fi

Tarkistus 509
Andrey Kovatchev

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 jakso – 2.1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) EU-tiedotuskeskukset ja komission 
edustustot jäsenvaltioissa;

b) EU-tiedotuskeskukset ja komission 
edustustot sekä Euroopan parlamentin 
tiedostustoimistot jäsenvaltioissa ja muut 
tarvittavat tiedotusverkot;

Or. en

Tarkistus 510
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3. Mahdollisiin tuensaajiin ja tuensaajiin 
kohdistuvat tiedostustoimenpiteet

3. Mahdollisiin tuensaajiin ja tuensaajiin 
kohdistuvat tiedotustoimenpiteet

Or. fi


