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Tarkistus 14
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o.../... [yhteisistä 
säännöksistä annettava asetus] 
jäsenvaltiokohtaiset määrärahat rajataan 
110 prosentin tasolle niiden reaalisesta 
tasosta kaudella 2007–2013. Jäsenvaltioita, 
joihin tukikaton asettaminen vaikuttaa, on 
suojeltava paremmin riskiltä, että niille 
ohjelmakaudella 2007–2013 myönnetyt 
maksusitoumukset vapautettaisiin ilman eri 
toimenpiteitä.

(6) Asetuksessa (EU) N:o.../... [yhteisistä 
säännöksistä annettava asetus] 
jäsenvaltiokohtaiset määrärahat rajataan 
110 prosentin tasolle niiden reaalisesta 
tasosta kaudella 2007–2013. Jäsenvaltioita, 
joihin tukikaton asettaminen vaikuttaa, on 
suojeltava paremmin riskiltä, että niille 
ohjelmakaudella 2007–2013 myönnetyt 
maksusitoumukset vapautettaisiin ilman eri 
toimenpiteitä. Eräiden muiden 
jäsenvaltioiden määrärahojen taso laskee 
reaalisella tasolla kauteen 2007–2013 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 15
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vuosien 2011 ja 2012 vuotuisten 
maksusitoumusten ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen laskennan 
määräaikaa olisi pidennettävä yhdellä 
vuodella, mutta vuoden 2012
talousarviositoumukselle, joka on vielä 
avoinna 31 päivänä joulukuuta 2015, on 
esitettävä perusteet 31 päivään joulukuuta 
2015 mennessä. Näin toimenpideohjelmiin 
sidottujen varojen käyttöä voidaan parantaa 
niissä jäsenvaltioissa, joihin 

(9) Vuosien 2011, 2012 ja 2013 vuotuisten 
maksusitoumusten ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen laskennan 
määräaikaa olisi pidennettävä yhdellä 
vuodella, mutta vuoden 2013
talousarviositoumukselle, joka on vielä 
avoinna 31 päivänä joulukuuta 2016, on 
esitettävä perusteet 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä. Näin toimenpideohjelmiin 
sidottujen varojen käyttöä voidaan parantaa 
niissä jäsenvaltioissa, joiden bkt oli 
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koheesiopoliittisten määrärahojen 
rajaaminen tulevaisuudessa 110 prosentin 
tasolle niiden reaalisesta tasosta kaudella 
2007–2013 vaikuttaa. Tällaista 
joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan 
puuttua ohjelmien odotettua hitaamman 
täytäntöönpanon ongelmaan, jota esiintyy 
erityisesti näissä jäsenvaltioissa.

kaudella 2001–2003 alle 85 prosenttia 
25 jäsenvaltion keskimääräisestä bkt:stä. 
Tällaista joustavuutta tarvitaan, jotta 
voidaan puuttua ohjelmien odotettua 
hitaamman täytäntöönpanon ongelmaan, 
jota esiintyy erityisesti näissä 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 16
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Muutetaan 56 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Menoihin voidaan myöntää, myös 
suurhankkeiden osalta, rahastojen 
rahoitusosuutta, jos ne on tosiasiallisesti 
maksettu sen päivän, jona 
toimenpideohjelma esitetään komissiolle, 
tai 1 päivän tammikuuta 2007, sen 
mukaan, kumpi on aiempi, ja 31 päivän 
joulukuuta 2016 välisenä aikana. Toimet 
eivät saa päättyä ennen 
tukikelpoisuuden alkamispäivää.

Or. en

Tarkistus 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 2 ja 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1) Poistetaan 77 artiklan 6 kohta. 1) Muutetaan 77 artikla seuraavasti:
a) Muutetaan 2 kohdan 
johdantokappaletta seuraavasti:
”2. Poiketen siitä, mitä 53 artiklan 
2 kohdassa ja 53 artiklan 4 kohdan 
toisessa virkkeessä säädetään, ja 
poiketen liitteessä III säädetyistä 
enimmäismääristä, välimaksuja ja 
loppumaksuja korotetaan siten, että ne 
ovat, tuen enimmäismäärää ylittämättä, 
10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin 
kuhunkin toimintalinjaan sovellettava 
osarahoitusosuus, ja tätä sovelletaan 
kussakin sellaisessa todennetussa 
menoilmoituksessa hiljattain 
ilmoitettuun tukikelpoisten menojen 
määrään, joka on toimitettu [ ...] 
ajankohtana, jonka jälkeen jäsenvaltio 
täyttää ohjelmasuunnittelukauden 
loppuun saakka jonkin seuraavista 
edellytyksistä:
b) Poistetaan 6 kohta.

Or. en

Tarkistus 18
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 2b kohta

Komission teksti Tarkistus

”2 b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 
säädetään, niiden jäsenvaltioiden osalta, 
joiden koheesiopoliittiset määrärahat 
ohjelmakaudella 2014–2020 rajataan 
110 prosentin tasolle niiden reaalisesta 
tasosta kaudella 2007–2013, 1 kohdassa 

”2 b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 
säädetään, niiden jäsenvaltioiden osalta, 
joiden vuosien 2001–2003 bkt oli alle 
85 prosenttia saman kauden 
25 jäsenvaltion keskimääräisestä bkt:stä 
liitteen III mukaisesti, 1 kohdassa 
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tarkoitettu määräaika vuosina 2007–2012 
on niiden toimenpideohjelmien 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen vuoden joulukuun 31 päivä.”

tarkoitettu määräaika vuosina 2007–2013
on niiden toimenpideohjelmien 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen vuoden joulukuun 31 päivä.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella autettaisiin vähemmän kehittyneitä maita käyttämään EU:n investointien 
rahoituslähteitä talouskasvun elvyttämiseen ja työpaikkojen luomiseen ja varmistettaisiin 
yhdenvertainen kohtelu asiaomaisissa jäsenvaltioissa. Vapauttamista koskevalla säännöllä 
yhdenmukaistettaisiin nykyistä ja tulevaa ohjelmakautta koskevat edellytykset ja autettaisiin 
maita toteuttamaan suunnitellut investointihankkeet ja käyttämään varoja Euroopan unionin 
kilpailukyvyn tehostamiseen.

Tarkistus 19
László Surján, Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan kuitenkin takautuvasti 
jäsenvaltioihin siitä ajankohdasta lähtien, 
jolloin kyseisille jäsenvaltioille on 
myönnetty rahoitusapua asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 77 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en


