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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan globalisaatiorahasto EGR perustettiin asetuksella (EY) N:o 1927/20061 alun perin 
ohjelmakauden 2007–2013 ajaksi välineeksi, jolla unioni voi osoittaa solidaarisuutta ja antaa 
tukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille 
työntekijöille, kun tällaisilla työpaikkojen menetyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus 
alueelliseen tai paikalliseen talouteen. Osarahoittamalla aktiivisia työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä EGR pyrkii helpottamaan työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään 
toimialoilla, sektoreilla, alueilla tai työmarkkinoilla, joihin kohdistuu äkillinen vakava 
talouden häiriötila.

Euroopan globalisaatiorahasto tuottaa lisäarvoa EU:n sosiaalipolitiikan välineenä, koska sillä 
järjestetään näkyvää, erityistä ja kohdennettua taloudellista tukea ohjelmiin, joiden avulla 
joukkovähennetyille työntekijöille opetetaan uusia taitoja ja heidät pyritään integroimaan 
uudelleen työelämään.

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta, että EGR-toimia jatketaan vuoden 2013 jälkeen, 
koska näin osoitetaan poliittista tahtoa Euroopan sosiaalisen pilarin kehittämiseen, 
täydennetään jäsenvaltioiden politiikkaa ja elvytetään ammatilliseen koulutukseen 
sovellettavaa eurooppalaista lähestymistapaa.

Valmistelija on kuitenkin eri mieltä komission kanssa siitä, että EGR:n soveltamisala 
laajennettaisiin koskemaan maataloutta. Valmistelija nimittäin katsoo, että EU:n ja 
kolmansien maiden tekemien vapaakauppasopimusten tuloksia ei pitäisi tasapainottaa 
Euroopan globalisaatiorahaston avulla. Valmistelija katsoo, että kaavailtu Euroopan 
maataloustuottajille EGR:stä kohdennettava 2,5 miljardin euron tuki ei sovellu tarkoituksensa 
eikä suuruusluokkansa puolesta maatalousalalle. EU:n on pikemminkin varmistettava 
vapaakauppasopimuksista neuvotellessaan, että politiikka on johdonmukaista koko yhteisen 
maatalouspolitiikan kanssa.

Valmistelija kannattaa ehdotettua itsenäisten ammatinharjoittajien mukaan ottamista, koska 
he ovat merkittäviä toimijoita paikallisilla työmarkkinoilla ja he ovat siten yhtä alttiita 
globalisaatiosta aiheutuville rakennemuutoksille kuin palkatut työntekijät. Valmistelija 
vastustaa kuitenkin ajatusta mikro- sekä pienten ja keskisuurten yritysten omistaja-johtajien 
mukaan ottamisesta Euroopan globalisaatiorahastoon, jonka on määrä keskittyä yhteiskunnan 
sektoreihin, joihin globalisaatio vaikuttaa rajummin.

Valmistelija ehdottaa, että hakemuksen voisi esittää jo 200 työntekijän vähennyksen jälkeen 
komission ehdottaessa 500 työntekijän vähennystä, koska näin parannetaan pienempien 
vähennettyjen työntekijäryhmien mahdollisuutta hyötyä Euroopan globalisaatiorahastosta. 
Tämä muutos voisi vaikuttaa myönteisesti mahdollisiin tuensaajiin ja lisätä uudelleen 
työllistymisen mahdollisuuksia kaikilla Euroopan unionin alueilla.

                                               
1 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiedonannon Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio mukaisesti 
EGR:n toiminta-alaa olisi laajennettava 
siten, että sen kautta voitaisiin helpottaa 
maataloustuottajien sopeutumista uuteen 
markkinatilanteeseen, jonka maatalouden 
alan kansainväliset kauppasopimukset 
aiheuttavat ja jonka seurauksena 
maataloustuottajat muuttavat tai 
merkittävästi mukauttavat 
maataloustoimintaansa, jotta voidaan 
auttaa heitä parantamaan rakenteellista 
kilpailukykyään tai helpottaa heidän 
siirtymistään muuhun kuin 
maataloustoimintaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta EGR säilyttäisi Euroopan 
laajuisen luonteensa, työntekijöille 
myönnettävää EGR-tukea koskeva 
hakemus pitäisi voida esittää, kun 
vähennettyjen työntekijöiden määrä ylittää 
tietyn vähimmäisarvon. Pienillä 
työmarkkinoilla, kuten pienissä 
jäsenvaltioissa ja syrjäisillä alueilla, ja 
poikkeuksellisissa olosuhteissa hakemuksia 
voidaan esittää myös vähennettyjen 

(6) Jotta EGR säilyttäisi Euroopan 
laajuisen luonteensa, työntekijöille 
myönnettävää EGR-tukea koskeva 
hakemus pitäisi voida esittää, kun 
vähennettyjen työntekijöiden määrä ylittää 
tietyn vähimmäisarvon. Pienillä 
työmarkkinoilla, kuten pienissä 
jäsenvaltioissa ja syrjäisillä alueilla, ja 
poikkeuksellisissa olosuhteissa hakemuksia 
voidaan esittää myös vähennettyjen 
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työntekijöiden määrän ollessa pienempi. 
Komission olisi määritettävä 
maataloustuottajiin sovellettavat kriteerit 
suhteessa kunkin kauppasopimuksen 
seurauksiin.

työntekijöiden määrän ollessa pienempi. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vähennetyiksi tulleiden työntekijöiden 
pitäisi voida hyötyä EGR:stä 
työsopimuksen tai -suhteen tyypistä 
riippumatta. Tätä asetusta sovellettaessa 
olisi sen vuoksi pidettävä vähennettyinä 
työntekijöinä myös vähennetyiksi tulleita 
määräaikaisella sopimuksella 
työskenteleviä ja vuokratyöntekijöitä sekä 
toimintansa lopettavia mikro- sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten omistaja-johtajia 
ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä 
maataloustuottajia, jotka muuttavat tai 
mukauttavat toimintaansa 
kauppasopimusten synnyttämässä 
uudessa markkinatilanteessa.

(7) Vähennetyiksi tulleiden työntekijöiden 
pitäisi voida hyötyä EGR:stä 
työsopimuksen tai -suhteen tyypistä 
riippumatta. Tätä asetusta sovellettaessa 
olisi sen vuoksi pidettävä vähennettyinä 
työntekijöinä myös vähennetyiksi tulleita 
määräaikaisella sopimuksella 
työskenteleviä ja vuokratyöntekijöitä sekä 
toimintansa lopettavia itsenäisiä 
ammatinharjoittajia.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maataloustuottajien osalta EGR:n 
toiminta-alaan olisi sisällytettävä 
edunsaajat, joihin unionin GATT-
sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti 

Poistetaan.
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tekemät kahdenväliset sopimukset tai 
Maailman kauppajärjestön tehdyt 
monenväliset sopimukset vaikuttavat. 
Tällaisia ovat maataloustuottajat, jotka 
muuttavat tai mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 
alkaa tällaisten kauppasopimusten 
parafoimisesta ja päättyy kolme vuotta 
niiden täysimääräisen täytäntöönpanon 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
joilla pyritään integroimaan irtisanotut 
työntekijät nopeasti takaisin työelämään 
joko entisellä toiminta-alalla tai sen 
ulkopuolella, maatalous mukaan luettuna. 
Sen vuoksi olisi rajoitettava rahassa 
maksettavien avustusten sisällyttämistä 
koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin.

(9) EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
joilla pyritään integroimaan irtisanotut 
työntekijät nopeasti takaisin työelämään 
joko entisellä toiminta-alalla tai sen 
ulkopuolella. Sen vuoksi olisi rajoitettava 
rahassa maksettavien avustusten 
sisällyttämistä koordinoituun yksilöllisten 
palvelujen pakettiin.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi olisi menot katsottava 
tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona
jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja 

(15) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi olisi menot katsottava 
tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona 
jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja 
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EGR:n toteutuksesta, taikka siitä päivästä, 
jona jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan 
yksilöllisiä palveluja, tai 
maataloustuottajien tapauksessa siitä 
päivästä, jona annetaan komission säädös 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

EGR:n toteutuksesta, taikka siitä päivästä, 
jona jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan 
yksilöllisiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan kattaa kunkin vuoden 
viimeisinä kuukausina ilmenevät tarpeet, 
on syytä varmistaa, että 1 päivänä 
syyskuuta on käytettävissä vähintään yksi 
neljännes EGR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä. Loppuvuoden aikana 
myönnettäviä rahoitustukia jaettaessa 
olisi otettava huomioon 
maataloustuottajien tukemiselle 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vahvistettu enimmäismäärä.

(16) Jotta voidaan kattaa kunkin vuoden 
viimeisinä kuukausina ilmenevät tarpeet, 
on syytä varmistaa, että 1 päivänä 
syyskuuta on käytettävissä vähintään yksi 
neljännes EGR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EGR:n tavoitteena on edistää talouskasvua 
ja työllisyyttä unionissa antamalla unionille 
mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten, 
maatalouteen vaikuttavien 
kauppasopimusten tai odottamattoman 

EGR:n tavoitteena on edistää talouskasvua 
ja työllisyyttä unionissa antamalla unionille 
mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten tai 
odottamattoman kriisin vuoksi 
vähennetyille työntekijöille sekä tukea 
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kriisin vuoksi vähennetyille työntekijöille 
sekä tukea heidän nopeaa integroitumistaan 
takaisin työelämään taikka heidän 
maataloustoimintansa muuttamista tai 
mukauttamista.

heidän nopeaa integroitumistaan takaisin 
työelämään.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työntekijät, jotka muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 
alkaa siitä, kun unioni parafoi 
asianomaisella maatalouden alalla 
tehtävän, kaupan 
vapauttamistoimenpiteitä sisältävän 
sopimuksen, ja päättyy, kun kyseisten 
toimenpiteiden täysimääräisestä 
täytäntöönpanosta on kulunut kolme 
vuotta, sillä edellytyksellä, että kyseiset 
kauppatoimenpiteet johtavat yhden tai 
useamman maataloustuotteen unioniin 
suuntautuvan tuonnin huomattavaan 
lisääntymiseen, johon liittyy kyseisten 
tuotteiden hintojen merkittävä lasku 
unionin tai tapauksen mukaan 
kansallisella tai alueellisella tasolla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 'työntekijällä' tarkoitetaan mikro- sekä (d) 'työntekijällä' tarkoitetaan itsenäisiä 
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pienten ja keskisuurten yritysten omistaja-
johtajia sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia 
(myös maataloustuottajia) ja kaikkia 
yritystoiminnassa toimivia talouden jäseniä 
edellyttäen, että maataloustuottajien 
tapauksessa he olivat jo tuottaneet asiaan 
liittyvän kauppasopimuksen kattamaa 
tuotosta ennen kuin asianomaista alaa 
koskevat toimenpiteet oli pantu 
täytäntöön.

ammatinharjoittajia ja kaikkia 
yritystoiminnassa toimivia talouden 
jäseniä.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa 
sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan 
luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen 
toimittajien tai jatkojalostajien 
palveluksesta

(a) vähintään 200 työntekijää vähennetään 
neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa 
sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan 
luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen 
toimittajien tai jatkojalostajien 
palveluksesta

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE Rev. 2 -alan yrityksissä, etenkin 
pienissä tai keskisuurissa yrityksissä, 
yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS 
II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä 
alueella taikka useammalla kuin kahdella 
NUTS II -tason vierekkäisellä alueella 
edellyttäen, että kahdella alueista 

(b) vähintään 200 työntekijää vähennetään 
NACE Rev. 2 -alan yrityksissä, etenkin 
pienissä tai keskisuurissa yrityksissä, 
yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS 
II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä 
alueella taikka useammalla kuin kahdella 
NUTS II -tason vierekkäisellä alueella 
edellyttäen, että kahdella alueista 
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vähennetään yhteensä yli 500 työntekijää. vähennetään yhteensä yli 200 työntekijää.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mitä tulee maataloustuottajiin, jos 
komissio, kun kauppasopimus on 
parafoitu käytettävissään olevien tietojen 
ja analyysien pohjalta katsoo, että 
2 artiklan c alakohdan mukaisen tuen 
edellytykset todennäköisesti täyttyvät 
huomattavan monen maataloustuottajan 
kohdalla, se antaa 24 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa nimetään 
tukikelpoiset alat tai tuotteet, määritellään 
tapauksen mukaan vaikutusten kohteena 
olevat maantieteelliset alueet, 
vahvistetaan enimmäismäärä 
mahdolliselle unionin tason tuelle, 
vahvistetaan maataloustuottajia koskevat 
viiteajanjaksot ja tukikelpoisuusehdot ja 
menojen tukikelpoisuuspäivämäärät sekä 
määräaika, johon mennessä hakemukset 
on toimitettava, ja tarpeen mukaan 
näiden hakemusten sisältö 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos mikro- sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten omistaja-johtajat ja itsenäiset 

Jos itsenäiset ammatinharjoittajat 
muuttavat aiempaa toimintaansa, tilannetta 
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ammatinharjoittajat muuttavat tai 
maataloustuottajat mukauttavat aiempaa 
toimintaansa, tilannetta pidetään tämän 
asetuksen mukaisesti työntekijöiden 
vähentämisenä.

pidetään tämän asetuksen mukaisesti 
työntekijöiden vähentämisenä. 

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Kun kyse on mikro- sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten omistaja-johtajista
tai itsenäisistä ammatinharjoittajista (myös 
maataloustuottajista), vähentäminen 
lasketaan joko siitä päivästä, jolloin 
toiminta lakkaa jonkin 2 artiklassa 
mainitun tekijän vuoksi ja kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisten 
määräysten mukaisesti määriteltynä, tai 
päivästä, jona komissio antaa delegoidun 
säädöksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(c) Kun kyse on itsenäisistä 
ammatinharjoittajista, vähentäminen 
lasketaan joko siitä päivästä, jolloin 
toiminta lakkaa jonkin 2 artiklassa 
mainitun tekijän vuoksi ja kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisten 
määräysten mukaisesti määriteltynä, tai 
päivästä, jona komissio antaa delegoidun 
säädöksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuottajat, jotka muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa unionin 
parafoitua kauppasopimuksen, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti annetussa delegoidussa 
säädöksessä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitustukea voidaan myöntää aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat osa 
koordinoitua yksilöllisten palvelujen 
pakettia, jonka tarkoituksena on helpottaa 
kohteena olevien vähennettyjen 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
palkkatyöhön tai itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen taikka 
maataloustuottajien tapauksessa 
aiemman toiminnan muuttamista tai 
mukauttamista. Koordinoituun 
yksilöllisten palvelujen pakettiin voivat 
kuulua etenkin seuraavat:

Rahoitustukea voidaan myöntää aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat osa 
koordinoitua yksilöllisten palvelujen 
pakettia, jonka tarkoituksena on helpottaa 
kohteena olevien vähennettyjen 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
palkkatyöhön tai itsenäiseen
ammatinharjoittamiseen. Koordinoituun 
yksilöllisten palvelujen pakettiin voivat 
kuulua etenkin seuraavat:

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) erityiset kestoltaan rajoitetut 
toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset, 
työnantajille suunnatut 
työllistämiskannustimet, 
liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai 
koulutusavustukset (myös avustukset 
hoitajille tai lomituspalveluihin), joiden 
kaikkien kesto on rajattu dokumentoidun 
aktiivisen työnhaun tai elinikäiseen 
oppimiseen tai koulutukseen liittyvien 
toimien kestoon

(b) erityiset kestoltaan rajoitetut 
toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset, 
työnantajille suunnatut 
työllistämiskannustimet, 
liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai 
koulutusavustukset (myös avustukset 
hoitajille), joiden kaikkien kesto on rajattu 
dokumentoidun aktiivisen työnhaun tai 
elinikäiseen oppimiseen tai koulutukseen 
liittyvien toimien kestoon
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Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perusteltu analyysi työntekijöiden 
vähentämisen yhteydestä maailmankaupan 
rakenteiden merkittäviin muutoksiin, 
odottamattoman kriisin aiheuttamiin 
alueellisen, paikallisen tai kansallisen 
talouden vakaviin häiriöihin taikka 
jäsenvaltion maatalousalan uuteen 
markkinatilanteeseen, joka on seurausta 
Euroopan unionin GATT-sopimuksen 
XXIV artiklan mukaisesti parafoiman 
kauppasopimuksen tai Maailman 
kauppajärjestön puitteissa 2 artiklan 
c alakohdan mukaisesti parafoidun 
monenvälisen sopimuksen vaikutuksista; 
analyysin on perustuttava sopivinta tasoa 
edustaviin tilastollisiin ja muihin tietoihin, 
joilla 4 artiklassa vahvistettujen 
toimintakriteerien täyttyminen osoitetaan

(a) perusteltu analyysi työntekijöiden 
vähentämisen yhteydestä maailmankaupan 
rakenteiden merkittäviin muutoksiin, 
odottamattoman kriisin aiheuttamiin 
alueellisen, paikallisen tai kansallisen 
talouden vakaviin häiriöihin; analyysin on 
perustuttava sopivinta tasoa edustaviin 
tilastollisiin ja muihin tietoihin, joilla 4 
artiklassa vahvistettujen toimintakriteerien 
täyttyminen osoitetaan

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) menettelyt, joita noudatetaan 
työmarkkinaosapuolten tai mahdollisten 
muiden asiaan liittyvien organisaatioiden 
kuulemiseksi

(g) menettelyt, joita noudatetaan 
työmarkkinaosapuolten tai mahdollisten 
muiden asiaan liittyvien organisaatioiden, 
kuten alue- tai paikallisviranomaisten
kuulemiseksi

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) niiden virastojen nimet, jotka 
toteuttavat toimenpidepaketin 
jäsenvaltioissa

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio on 8 artiklan 3 kohdan
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
todennut, etteivät rahoitustuen edellytykset 
täyty, se ilmoittaa asiasta 
hakijajäsenvaltiolle mahdollisimman pian.

3. Jos komissio on 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
todennut, etteivät rahoitustuen edellytykset 
täyty, se ilmoittaa välittömästi asiasta 
hakijajäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Maataloustuottajille myönnettävään 

tukeen liittyvä varainhoito
Poiketen siitä, mitä 21 ja 22 artiklassa 
säädetään, maataloustuottajille 
myönnettävää tukea hallinnoidaan ja 
valvotaan yhteisen maatalouspolitiikan 
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rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta annetun asetuksen (EY) N:o 
... ... ... ... mukaisesti.

Or. en


