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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0615),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0335/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 15. joulukuuta 2011 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon2,

– ottaa huomioon alueiden komitean [...] antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, 
kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0335/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

                                               
1 EUVL C 47, 17.2.2011, s. 1 
2 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0 / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta

Or. en

Tarkistus 2

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 

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet tekemällä 
kumppanuussopimuksia toimivaltaisten
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksensä 
mukaisesti tehtävä yhteistyötä
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten, muiden 
viranomaisten ja kansalaisyhteiskuntaa, 
myös ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
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monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

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 voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Perustelu

4 ja 5 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti on tarpeen vahvistaa 
monitasohallintoperiaatetta ja kumppanuusperiaatetta, sillä ne ovat erittäin tärkeitä unionin 
tavoitteiden vahvistamisen ja toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 3

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.

Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien 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, kuten määrätään 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
10 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa.
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Or. en

Perustelu

Yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen olisi sisällytettävä sosiaalinen osallisuus ja 
syrjimättömyys, jotka perustuvat SEU- ja SEUT-sopimukseen ja perusoikeuskirjaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen 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.

(12) Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien rahastojen 
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 mukaisesti.  Koska 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission delegoidulla säädöksellä
hyväksyttyä menetelmää.

Or. en

Perustelu

Mukautus 8 ja 9 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla, komission olisi hyväksyttävä 

(14) Jotta voidaan saavuttaa älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevat 
unionin strategian tavoitteet, yhteisellä
strategiakehyksellä olisi sovitettava yhteen
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delegoidulla säädöksellä yhteinen 
strategiakehys, jolla unionin tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi.
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

ensisijaiset investointikohteet ja tässä 
asetuksessa vahvistetut yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamien 
rahastojen temaattiset tavoitteet. Yhteisen 
strategiakehyksen tarkoituksena on 
tarjota ohjelmasuunnittelulle selkeämmät 
strategiset suuntaviivat jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla. Yhteisen 
strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
osalta sekä muiden asiaankuuluvien 
unionin politiikkojen ja välineiden kanssa.
Yhteinen strategiakehys olisi vahvistettava 
tämän asetuksen liitteessä.

Or. en

Perustelu

Mukautus 10–12 artiklaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien rahastojen ja 
Horisontti 2020 -ohjelman välille olisi 
kehitettävä tiivis synergia, jotta voidaan 
tehostaa kansallisten ja alueellisten 
toimijoiden tutkimus- ja 
innovointikapasiteettia älykkään 
erikoistumisen strategioissa ja luoda 
tavoitteena oleva "huippuosaamisen 
portaikko".  Huippuosaamisen 
periaatteen olisi oltava keskeinen 
osatekijä kehitettäessä synergiaa 
koheesiopolitiikan, tutkimuksen ja 
kehityksen ja innovaatiopolitiikan välille.

Or. en
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Perustelu

Unionin politiikkojen vaikutuksen tehostamiseksi olisi kehitettävä tiivis synergia ja 
täydentävyys koheesio-, tutkimus- ja kehityspolitiikkojen välille.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän 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 ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen,
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteiden 
toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
ohjelmatyön kautta ja luotava järjestelyt, 
joilla varmistetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Mukautus 12 artiklaan esitettyyn tarkistukseen sekä tämän johdanto-osan kappaleen ja 
14 artiklan d ja e alakohdan sanamuodon yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
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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.

saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa 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 rahastojen 
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 
maksettavat maksut rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus 17 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 9

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 

(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.
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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.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 10

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 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista annettavan 
rahoituksen vaikuttavuus lisääntyy terveen 
talouspolitiikan avulla ja että yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamat
rahastot 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

Perustelu

Mukautus 21 artiklaan esitettyyn tarkistukseen. Vakaus- ja kasvusopimuksen ehdollisuutta 
koskevia säännöksiä olisi sovellettava edelleen.

Tarkistus 11

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 yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä niiden 
vaikutuksia yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien rahastojen yleisiin 
tavoitteisiin ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan. Komission olisi laadittava 
jälkiarviointien perusteella 
yhteenvetokertomus kustakin rahastosta.

Or. en
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Perustelu

Mukautus 50 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 12

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

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

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 

Poistetaan.
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asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 14

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 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.

(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 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
varoilla on tuettava myös toimielinten 
tiedotustoimintaa, joka koskee Euroopan 
unionin poliittisia prioriteetteja, edellyttäen 
että ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Mukautus 105 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 15

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

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

Perustelu

Mukautus 24 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 16

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, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 

(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, jolla 
annetaan tietoja ilmastonmuutokseen 
liittyvien tavoitteiden tukemisesta, 
paikallisten kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelykriteerit, yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineistä (tuen 
yhdistäminen, tukikelpoisuus, tuen 
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tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
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 liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

ulkopuolelle jäävä toiminta), tietyn 
tyyppisiä kansallisella, alueellisella, 
valtioiden välisellä tai rajat ylittävällä 
tasolla perustettuja rahoitusvälineitä 
koskevat säännöt, rahoitussopimuksiin ja 
strategia-asiakirjoihin sisällytettäviä 
vähimmäisvaatimuksia 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, 
asianmukainen jäljitysketju, kansallisten 
tarkastusten edellytykset, tarkastusten 
aikana kerättyjen tietojen käyttöä 
koskevat säännöt, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen 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 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Mukautus tarkistuksiin, joissa on kyse toimivallan siirrosta; ks. 2, 8, 12, 18, 32, 33, 34, 114, 
116 ja 132 artikla.
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Tarkistus 17

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 sekä 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) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamien rahastojen osalta päätöksiä 
kumppanuussopimusten hyväksymisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä 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.

Or. en

Perustelu

Mukautus tarkistuksiin, joissa on kyse täytäntöönpanosäädöksistä; ks. 18 ja 21 artikla.
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Tarkistus 18

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 
mukaisesti.

(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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Or. en

Perustelu

Mukautus 8 ja 116 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa annetaan yhteiset 
säännöt, jotka koskevat Euroopan 
aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa, jotka toimivat yhteisen 
strategiakehykseen puitteissa, jäljempänä 
’yhteisen strategiakehyksen rahastot’. 
Lisäksi siinä vahvistetaan säännökset, jotka 
ovat tarpeen yhteisen strategiakehyksen
rahastojen vaikuttavuuden turvaamiseksi ja 
niiden keskinäiseksi yhteensovittamiseksi 
sekä rahastojen ja muiden unionin 
välineiden yhteensovittamiseksi.

Tässä asetuksessa annetaan yhteiset 
säännökset, jotka koskevat Euroopan 
aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa, jäljempänä ’yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamat 
rahastot’. Lisäksi siinä vahvistetaan 
säännökset, jotka ovat tarpeen yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamien
rahastojen vaikuttavuuden turvaamiseksi ja 
niiden keskinäiseksi yhteensovittamiseksi 
sekä rahastojen ja muiden unionin 
välineiden yhteensovittamiseksi.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuettuihin 
rahoitusvälineisiin sovelletaan 
varainhoitoasetuksessa säädettyjä 

Poistetaan.
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rahoitusvälineiden määritelmiä, jollei 
tässä asetuksessa toisin säädetä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi tarkoitetaan Tässä asetuksessa tarkoitetaan

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi ja jossa vahvistetaan kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta kustakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastosta 
tuettavat keskeiset toimenpiteet sekä
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa;

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' kehystä, 
jolla sovitetaan yhteen ensisijaiset 
investointikohteet, jotta voidaan saavuttaa
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet, ja 
jossa vahvistetaan kunkin temaattisen 
tavoitteen osalta mekanismit, joilla 
varmistetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
ohjelmatyön johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talous- ja työllisyyspolitiikkojen kanssa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan luoda yhteisen strategiakehyksen rahastoille johdonmukaisempi 
määritelmä käytettäväksi koko asetuksessa.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) 'rahoitusvälineillä' 
varainhoitoasetuksessa tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä, jollei toisin säädetä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään artiklan rakennetta sisällyttämällä määritelmiin 
rahoitusvälineiden määritelmä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) 'rahastojen rahastolla' rahastoa, 
jonka tavoitteena on tukea ohjelmista 
rahoitusvälineitä täytäntöönpanevia eri 
elimiä;

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi määriteltävä rahastojen rahasto. Tarkistuksella on pyritty laatimaan 
määritelmä rahoitus- ja investointialan vakiintuneiden termien perusteella.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' (16) 'paikallisella kehittämisstrategialla' 
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yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan 
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

yhtenäistä joukkoa paikallisten 
toimintaryhmien suunnittelemia toimia, 
joilla pyritään toteuttamaan paikallisia 
tavoitteita ja tarpeita, jotka edistävät 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian toteuttamista 
ja jotka pannaan täytäntöön soveltuvalla 
tasolla kumppanuusjärjestelyin paikallisten 
toimintaryhmien kanssa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella luodaan johdonmukaisempi paikallisen kehitysstrategian määritelmä, jossa on 
selvä yhteys paikallisiin toimintaryhmiin, jotka ovat näiden strategioiden pääsuunnittelijoita 
ja päätoteuttajia.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) 'pk-yrityksellä' komission 
suosituksessa 2003/361/EY tai sen 
myöhemmissä muutoksissa tarkoitettua 
mikroyritystä tai pientä tai keskisuurta 
yritystä;

(22) 'pk-yrityksellä' komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua 
mikroyritystä tai pientä tai keskisuurta 
yritystä;

Or. en

Perustelu

Dynaamisen viittauksen määritelmän perusteella ei tarvita ilmausta "tai sen myöhemmissä 
muutoksissa". ("Dynaaminen viittaus": säännöksen, johon viitataan, katsotaan aina olevan 
säännös sellaisena kuin se on muutettuna.)
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Tarkistus 27

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. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista 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 ja kansalliset 
uudistusohjelmat.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu
Kansalliset uudistusohjelmat ovat pitkän aikavälin strategisia suunnitteluasiakirjoja, joissa 
esitetään tarvittavat talousuudistukset ja kilpailukyvyn lisäämiseksi tarvittavat 
rakenneuudistukset.  Maakohtaiset suositukset laaditaan vuosittain lyhyen aikavälin 
tarpeisiin, minkä vuoksi niitä on vaikea suhteuttaa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamien rahastojen pitkän aikavälin toimintaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä 
tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisten tehtäviensä 
suorittamisesta asianmukaisella 
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institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vahvistaa monitasohallintoperiaatetta ja kumppanuusperiaatetta, sillä ne ovat 
erittäin tärkeitä unionin tavoitteiden vahvistamisen ja toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet tekemällä 
kumppanuussopimuksia toimivaltaisten 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa 
4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
myös seuraavien kumppaneiden kanssa:

Or. en

Perustelu

Monitasohallintoperiaatteen ja kumppanuusperiaatteen vahvistamisen lisäksi on oltava selkeä 
määritelmä kumppaneista sekä siitä, miten ne osallistuvat prosessiin. Tarkistus ilmentää 
parlamentin kantaa, jonka mukaan paikallis- ja alueviranomaisten olisi voitava osallistua 
täysipainoisesti kumppanuussopimusten valmisteluun ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon 
jäsennellyllä ja järjestelmällisellä tavalla.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja (b) muut kuin tämän kohdan 
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kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

johdantokappaleessa tarkoitetut
viranomaiset; ja

Or. en

Perustelu

Monitasohallintoperiaatteen ja kumppanuusperiaatteen vahvistamisen lisäksi on oltava selkeä 
määritelmä kumppaneista sekä siitä, miten ne osallistuvat prosessiin.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet; ja

(a) talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen ja 
1 kohdassa tarkoitetun 
kumppanuussopimuksen mukaisesti
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Or. en
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Perustelu

Monitasohallintoperiaatteen ja kumppanuusperiaatteen vahvistamisen lisäksi on oltava selkeä 
määritelmä kumppaneista sekä siitä, miten ne osallistuvat prosessiin.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Annetaan eurooppalaiset 
käytännesäännöt, joissa vahvistetaan 
tavoitteet ja edellytykset kumppanuuden 
täytäntöönpanon tukemiseksi sekä tietojen, 
kokemusten, tulosten ja hyvien 
käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä näiden eurooppalaisten 
käytännesääntöjen antamiseksi.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien johdonmukaista
huomioon ottamista edistetään 
valmistelun, ohjelmasuunnittelun ja 
täytäntöönpanon sekä seurannan ja 
arvioinnin kaikissa vaiheissa.

Or. en

Perustelu

Sukupuolinäkökohtien ja esteettömyyden huomioon ottaminen olisi sisällytettävä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen, ja näitä olisi noudatettava ohjelmien kaikissa 
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toteutusvaiheissa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.
Ohjelmien valmistelussa, suunnittelussa 
ja täytäntöönpanossa on otettava 
huomioon erityisesti esteettömyys 
vammaisten henkilöiden kannalta.

Or. en

Perustelu

Sukupuolinäkökohtien ja esteettömyyden huomioon ottaminen olisi sisällytettävä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen, ja näitä olisi noudatettava ohjelmien kaikissa 
toteutusvaiheissa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan
mukaisesti, sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamien rahastojen tavoitteisiin on 
pyrittävä kestävän kehityksen puitteissa ja 
ottaen huomioon, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista perussopimuksen 11 ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä 
saastuttaja maksaa -periaatteen.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella lisätään tekstin johdonmukaisuutta ja täydennetään viittaus perussopimukseen 
mukauttamalla sanamuoto perussopimuksessa käytettyyn sanamuotoon.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä näiden menetelmien 
hyväksymiseksi.

Or. en

Perustelu

Menetelmien hyväksyminen on laajakantoinen toimenpide, jolla täydennetään 
perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia.  

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 

(6) ympäristön laadun säilyttäminen,
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
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parantaminen; tehokkuuden parantaminen;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tekstin johdonmukaisuutta mukauttamalla sanamuoto 
perussopimuksessa käytettyyn sanamuotoon.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Yhteisellä strategiakehyksellä sovitetaan 
yhteen ensisijaiset investointikohteet ja 
9 artiklassa tarkoitetut temaattiset 
tavoitteet, jotta voidaan edistää unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä ja saavuttaa älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen tarkoituksena on varmistaa ensisijaisten investointikohteiden 
yhteensovittaminen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset 
toimenpiteet;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

(d) kunkin yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattaman rahaston alueellisten
yhteistyötoimien painopistealueet ottaen 
huomioon makroalue- ja merialuestrategiat 
silloin kun jäsenvaltiot ja alueet 
osallistuvat tällaisiin strategioihin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään yhteistyötoimien luonnetta. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa 
makroalue- ja merialuestrategioiden roolia tällaisiin strategioihin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen
hyväksymisestä.

Yhteinen strategiakehys vahvistetaan 
liitteessä [X].

Or. en

Perustelu

Yhteinen strategiakehys on olennainen osa säädöstä, sillä se ilmentää koheesiopolitiikan 
tärkeiden suuntaviivojen poliittisia valintoja. Siksi siitä ei pidä säätää delegoidulla 
säädöksellä, vaan se olisi vahvistettava tavallisella lainsäädäntömenettelyllä perussäädöksen 
liitteessä olevana osana.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 
hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla 
säädöksellä 142 artiklan mukaisesti.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio voi esittää 
ehdotuksen yhteisen strategiakehyksen 
tarkistamisesta tai Euroopan parlamentti 
ja neuvosto voivat pyytää komissiota 
esittämään tällaisen ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
4 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Or. en

Perustelu

On syytä mukauttaa 13 artikla 4 artiklan 4 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
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kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On syytä mukauttaa 13 artikla 12 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon temaattiset tavoitteet, 
yhteinen strategiakehys, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
yhteenveto kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tärkeimmistä 
odotetuista tuloksista;

iii) kunkin valitun temaattisen tavoitteen 
osalta yhteenveto kunkin yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattaman
rahaston tärkeimmistä odotetuista 
tuloksista;

Or. en
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Perustelu

Eroista ja kehitystarpeista tehdyn analyysin perusteella jäsenvaltioiden olisi varsinkin 
pienemmissä koheesiohankkeissa voitava (rajoittamatta kuitenkaan rahastosäädöksissä 
vahvistettujen temaattista keskittämistä koskevien säännösten soveltamista) luoda 
temaattisten tavoitteiden paras yhdistelmä yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat silloin kun jäsenvaltiot 
ja alueet osallistuvat tällaisiin 
strategioihin;

Or. en

Perustelu

On syytä tehostaa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamien rahastojen toimia 
jäsenvaltioissa ja alueilla, jotka osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 
28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamia rahastoja kaupunki-, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden sekä 
alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28, 29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä luettelo 
funktionaalisten kaupunkialueiden 
nimeämisperusteista;



PR\902007FI.doc 35/102 PE487.740v03-00

FI

kaupungeista;

Or. en

Perustelu

Luettelo funktionaalisten kaupunkialueiden nimeämisperusteista joustavoittaa 
kaupunkialueiden yhdennetyn kehittämisen järjestelyjä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan alueellisiin väestötieteellisiin 
haasteisiin ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
osalta;

Or. en

Perustelu

On tarpeen huomioida alueelliset väestötieteelliset haasteet, jotka ovat tärkeimpiä alueiden 
ratkaistavia asioita tulevaisuudessa, kuten on todettu myös Alueet 2020 -asiakirjassa. 
Tarkistuksella vahvistetaan syrjimättömyyttä ja osallisuutta erityisesti vammaisten 
henkilöiden osalta.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen ii) yhteenveto 17 artiklan mukaisten
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arvioinnista sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

ennakkoehtojen täyttymisen arvioinnista 
sekä kansallisella ja alueellisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

iv) ohjeellinen luettelo kumppaneista ja
toteutetut toimenpiteet näiden
kumppaneiden ottamiseksi mukaan sekä 
kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. en

Perustelu

On tarpeen vahvistaa kumppanuusperiaatetta kumppanuussopimuksen ja 
edistymiskertomuksen laadinnassa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Tämän aikarajan 
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tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

puitteissa 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut toimivaltaiset alue- ja 
paikallisviranomaiset voivat ilmoittaa 
komissiolle tapauksista, joissa tärkeitä 
kumppanuusnäkökohtia on jätetty 
huomioimatta kumppanuussopimuksen 
valmistelussa. Kumppanuussopimus tulee 
voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu
Jotta voidaan vahvistaa kumppanuus- ja monitasohallintoperiaatetta, alue- ja 
paikallisviranomaisten olisi voitava antaa komissiolle suoraa palautetta jo varhaisessa 
vaiheessa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä tiedonannon 
kumppanuussopimus- ja 
toimintaohjelmaneuvottelujen tuloksista 
ja sisällyttää siihen jäsenvaltiokohtaisen 
yksityiskohtaisen selvityksen.   Tiedonanto 
toimitetaan Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntövallan käyttäjät ja unionin muut toimielimet tarvitsevat palautetta 
kumppanuussopimus- ja toimintaohjelmaneuvottelujen tuloksista. Näin lisätään myös 
prosessin näkyvyyttä.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

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 joilla vastataan
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 ja 
varmistettava näiden tarpeiden ja unionin 
tavoitteiden välinen tasapaino.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että komission ehdottamassa temaattisten tavoitteiden järjestelmässä 
otetaan huomioon aluekehityksen erityistarpeet. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että tätä 
rakenne- ja koheesiorahasto-ohjelmointia koskevaa temaattista lähestymistapaa ei voida 
panna täytäntöön niin, että se menee parlamentin jo aiemmin vaatiman yhdennetyn 
paikkalähtöisen lähestymistavan edelle.

Tarkistus 56

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 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattaman rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä. 
Ennakkoehtoa sovelletaan ainoastaan 
siinä tapauksessa, että sillä on suora 
yhteys ja vaikutusta yhteisiä säännöksiä 
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koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
täytäntöönpanon vaikuttavuuteen.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ehdotetun ehdollisuuden ja koheesiopolitiikan välillä on suora yhteys 
ja että ehdollisuus auttaa lisäämään vaikuttavuutta.

Tarkistus 57

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 
sovellettavat ennakkoehdot.

Or. en

Perustelu

Kumppanuusperiaatetta on vahvistettava yhdenmukaisesti 4 artiklan 4 kohtaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 58

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 

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

toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu
On syytä sisällyttää selkeä viittaus maksujen keskeyttämiseen, josta säädetään tämän 
asetuksen III jaksossa (134 artiklan e kohta). Komission ehdotuksen mukaan (ks. 2 artiklan 
3 kohta) rahastokohtaiset säännöt ovat III jaksossa vahvistettuja säännöksiä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suoritusvaraus voi johtaa siihen, että päättäjät asettavat varoja saadakseen helposti 
saavuttavia tavoitteita eivätkä halua toteuttaa laajempia ja vaikeammin mitattavissa olevia 
innovatiivisia hankkeita ja toimia, jotka ovat arvokkaampia.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
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välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina 
2017 ja 2019 toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina 
2017 ja 2019 toimittamissa 46 artiklan 
mukaisissa edistymiskertomuksissa 
esitettyjen tietojen ja arviointien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Suoritusvarauksen kohdentaminen

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.
2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, 
jossa se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja 
jäsenvaltion osalta ohjelmat ja prioriteetit, 
joiden välitavoitteet on saavutettu. 
Jäsenvaltion on tehtävä ehdotus 
suoritusvarauksen kohdentamisesta 
kyseisessä komission päätöksessä 
ilmoitettujen ohjelmien ja prioriteettien 
osalta. Komissio hyväksyy kyseisten 
ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita 
tietoja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, suoritusvarausta ei 
kohdenneta kyseisten ohjelmien tai 
prioriteettien osalta.
3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
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tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.
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.
5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin eikä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastoon.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
koordinointiin liittyvä ehdollisuus

1. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
tarkistamaan kumppanuussopimustaan ja 
asiaankuuluvia ohjelmiaan ja esittämään 
niihin muutoksia, kun tämä on tarpeen, 
jotta voidaan
(a) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
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osoitetun, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan ja/tai 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa tai tukea 
kyseiselle jäsenvaltiolle osoitettujen, 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa;
(b) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
osoitetun, perussopimuksen 126 artiklan 
7 kohdan mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa;
(c) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
osoitetun, [makrotalouden epätasapainon 
ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta] 
annetun asetuksen (EU) N:o …/2011 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun 
neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa, 
edellyttäen että näiden muutosten 
katsotaan olevan tarpeen makrotalouden 
epätasapainon korjaamiseksi; tai
(d) maksimoida käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset 
4 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio 
täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:
(i) sen saataville on asetettu unionin 
rahoitustukea neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 407/2010 mukaisesti;
(ii) sen saataville on asetettu keskipitkän 
ajan rahoitustukea neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/2002 mukaisesti;
(iii) sen saataville on asetettu 
rahoitustukea Euroopan 
vakausmekanismilainan muodossa 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Jäsenvaltion on toimitettava ehdotus 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien 
muuttamisesta yhden kuukauden 
kuluessa. Tarvittaessa komissio esittää 
huomautuksia yhden kuukauden kuluessa 
muutosten toimittamisesta, jolloin 
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jäsenvaltion on toimitettava ehdotuksensa 
uudelleen yhden kuukauden kuluessa.
3. Jos komissio ei ole esittänyt 
huomautuksia tai jos sen huomautukset 
on otettu riittävällä tavalla huomioon, se 
antaa ilman aiheetonta viivytystä 
päätöksen, jolla hyväksytään 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien muutokset.
4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi silloin, kun 
rahoitustuki on asetettu jäsenvaltion 
saataville 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti ja liittyy sopeutusohjelmaan, 
muuttaa kumppanuussopimusta ja 
ohjelmia ilman jäsenvaltion ehdotusta 
maksimoidakseen käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset. 
Varmistaakseen kumppanuussopimuksen 
ja asiaankuuluvien ohjelmien 
täytäntöönpanon vaikuttavuuden 
komissio osallistuu niiden hallinnointiin 
sopeutusohjelmassa tai kyseisen 
jäsenvaltion kanssa allekirjoitetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa esitetyllä 
tavalla.
5. Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdassa 
tarkoitettua komission pyyntöä tai ei 
yhden kuukauden kuluessa vastaa 
riittävällä tavalla 2 kohdassa 
tarkoitettuihin komission huomautuksiin, 
komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
huomautustensa antamisesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kyseisten ohjelmien maksujen 
keskeyttämisestä osittain tai 
kokonaisuudessaan.
6. Komissio keskeyttää 
täytäntöönpanosäädöksillä kyseisten 
ohjelmien maksut ja sitoumukset osittain 
tai kokonaisuudessaan, jos
(a) neuvosto katsoo, että jäsenvaltio ei 
noudata sitä koskevia toimenpiteitä, jotka 
neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 
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136 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(b) neuvosto katsoo perussopimuksen 
126 artiklan 8 kohdan tai 126 artiklan 
11 kohdan mukaisesti, että kyseinen 
jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuloksellisia 
toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi;
(c) neuvosto toteaa [makrotalouden 
epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta] annetun asetuksen (EU) 
N:o …/2011 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, että jäsenvaltio ei ole 
toimittanut kahdessa peräkkäisessä 
tapauksessa riittävää oikaisutoimenpiteitä 
koskevaa suunnitelmaa, tai neuvosto 
hyväksyy kyseisen asetuksen 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti päätöksen, jossa 
todetaan noudattamatta jättäminen; 
(d) komissio toteaa, ettei jäsenvaltio ole 
toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja sen seurauksena 
päättää olla antamatta lupaa tälle 
jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen 
maksamiseen; or
(e) Euroopan vakausmekanismin 
johtokunta toteaa, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle EVM:n lainan muodossa 
annettavaan EVM:n rahoitustukeen 
liitetyt ehdot eivät ole täyttyneet, ja sen 
seurauksena päättää olla maksamatta 
sille myönnettyä vakaustukea.
7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan 5 ja 6 kohdan 
mukaisesti, komissio varmistaa, että 
keskeytys on oikeasuhteinen ja vaikuttava 
ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen.



PE487.740v03-00 46/102 PR\902007FI.doc

FI

8. Komissio lopettaa viipymättä maksujen 
ja sitoumusten keskeytyksen, jos 
jäsenvaltio on ehdottanut 
kumppanuussopimukseen ja 
asiaankuuluviin ohjelmiin muutoksia 
komission pyytämällä tavalla ja komissio 
on hyväksynyt ne ja, tapauksen mukaan,
(a) neuvosto on todennut, että jäsenvaltio 
noudattaa sitä koskevia toimenpiteitä, 
jotka neuvosto on hyväksynyt 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;
(b) liiallisia alijäämiä koskeva menettely 
keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1467/97 
9 artiklan mukaisesti tai neuvosto on 
päättänyt perussopimuksen 126 artiklan 
12 kohdan mukaisesti kumota liiallisen 
alijäämään olemassaoloa koskevan 
päätöksen; 
(c) neuvosto on hyväksynyt kyseisen 
jäsenvaltion toimittaman 
oikaisutoimenpiteitä koskevan 
suunnitelman asetuksen (EU) N:o […] 
[liiallista epätasapainoa koskevasta 
menettelystä annettu asetus] 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai liiallisia 
alijäämiä koskeva menettely jätetään 
lepäämään kyseisen asetuksen 10 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tai neuvosto on 
päättänyt liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kyseisen asetuksen 11 artiklan 
mukaisesti;
(d) komissio on todennut, että jäsenvaltio 
on toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja on sen seurauksena 
antanut luvan tälle jäsenvaltiolle 
myönnetyn rahoitustuen maksamiseen; 
tai
(e) Euroopan vakausmekanismin 
johtokunta on todennut, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle EVM:n lainan muodossa 
annettavaan rahoitustukeen liitetyt ehdot 
ovat täyttyneet, ja on sen seurauksena 
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päättänyt maksaa sille myönnetyn 
vakaustuen.
Samanaikaisesti neuvosto tekee komission 
ehdotuksesta päätöksen budjetoida 
keskeytetyt maksusitoumukset uudelleen 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[…] 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltion aluepoliittisen ja makrotaloudellisen tuloksellisuuden välillä ei ole suoraa 
yhteyttä, ehdotettu makrotaloudellinen ehdollisuus ei ole hyväksyttävä. Se tarkoittaisi, että 
alueita rangaistaisiin siitä, että kansallisella tasolla ei noudateta talouden ohjausmenettelyjä. 
Seuraamusten määrääminen pahentaisi ongelmia maissa, joissa on jo nyt makrotaloudellisia 
ongelmia.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kolmen kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
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ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

Or. en

Perustelu

Kumppanuussopimuksen ja toimenpideohjelmien hyväksyminen samanaikaisesti ei ole 
mahdollista kun otetaan huomioon kumppaneiden toimenpideohjelmien laadintaan tarvitsema 
aika.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisessä 
strategiakehyksessä vahvistettujen 
säännösten ja kumppanuussopimuksen 
sisällön mukaisesti. Kunkin ohjelman on 
sisällettävä järjestelyt, joilla varmistetaan, 
että yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamien rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kussakin ohjelmassa on määriteltävä 2. Kussakin ohjelmassa on määriteltävä 
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prioriteetit ja esitettävä erityiset tavoitteet, 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
saatavat tukimäärärahat ja vastaava 
kansallinen osarahoitus.

prioriteetit ja esitettävä erityiset tavoitteet, 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista saatavat 
tukimäärärahat ja vastaava julkinen ja 
yksityinen kansallinen osarahoitus.

Or. en

Perustelu

Asetus ei salli joustavuutta julkisten ja yksityisten osarahoituslähteiden yhdistämisessä. 
Käytäntö on osoittanut, että osarahoituksen puute voi estää täytäntöönpanon, ja siksi 
useamman rahoituslähteen käyttö voi parantaa vastaanottokykyä. 

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamaa
rahastoa koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin ohjelmien
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteisessä 
strategiakehyksessä vahvistettuihin 
säännöksiin, kumppanuussopimuksen 
sisältöön, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaisiin maakohtaisiin 
suosituksiin sekä perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annettuihin neuvoston suosituksiin ottaen 
huomioon ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

Or. en
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio esittää huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa ohjelman 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua ohjelmaa.

2. Komissio esittää huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa ohjelman 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua ohjelmaa kahden kuukauden 
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

1. Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyynnöt on laadittava 
5 artiklan mukaisesti, ja niiden mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Or. en
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin;

(a) keskittyvät tiettyihin jäsenvaltioiden 
alueellisten erityisyksiköidensä mukaisesti 
määrittelemiin aluetasoa pienempiin 
yksiköihin tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kuulemisen 
jälkeen;

Or. en

Perustelu

On tarpeen lujittaa kumppanuusperiaatetta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
alueellista yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
perustettu paikallisten 
kehittämisstrategioiden valintakomitea 
katsoo, että valitun paikallisen 

3. Jos 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
perustettu paikallisten 
kehittämisstrategioiden valintakomitea 
katsoo, että valitun paikallisen 
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kehittämisstrategian täytäntöönpano 
edellyttää useamman kuin yhden rahaston 
tukea, voidaan nimetä päärahasto.

kehittämisstrategian täytäntöönpano 
edellyttää useamman kuin yhden rahaston 
tukea, komitea voi nimetä päärahaston.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään valintakomitean roolia täsmentämällä, että komitea voi nimetä 
päärahaston.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
tuettava paikallinen kehittäminen on 
toteutettava ohjelman yhden tai useamman 
prioriteetin kautta.

5. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista rahastoista tuettava 
paikallinen kehittäminen on toteutettava 
yhden tai useamman toimintaohjelman ja
ohjelman yhden tai useamman prioriteetin 
kautta.

Or. en

Perustelu

On syytä esittää selvästi, että paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita voidaan rahoittaa 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamista rahastoista yhden tai useamman 
toimintaohjelman kautta.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuvaus prosessista, jonka mukaisesti 
paikallisyhteisö on osallistunut strategian 
kehittämiseen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) strategian hallintoa ja seurantaa 
koskevien järjestelyjen kuvaus, jossa 
osoitetaan, että paikallisella 
toimintaryhmällä on valmiudet strategian 
täytäntöönpanoon, sekä kuvaus arviointiin 
liittyvistä erityisjärjestelyistä;

(f) strategian hallintoa ja seurantaa 
koskevien järjestelyjen kuvaus, jossa 
osoitetaan, että paikallisella 
toimintaryhmällä on valmiudet strategian 
täytäntöönpanoon, sekä kuvaus paikallisen 
toimintaryhmän suorittamaan arviointiin 
liittyvistä erityisjärjestelyistä;

Or. en

Perustelu

On syytä esittää selvästi, että paikallisyhteisöt osallistuvat strategioiden laadintaan ja 
arviointiin.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kehittämishankkeiden 
valintaperusteet. Valintaperusteita voidaan 
vahvistaa rahastokohtaisissa säännöissä.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kehittämishankkeiden 
valintaperusteet.  Valintaperusteiden 
vähimmäisvaatimuksia voidaan vahvistaa 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen 5 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kumppaneiden olisi oltava täysipainoisesti mukana 5 artiklan mukaisesti; näin voidaan 
lujittaa kumppanuus- ja monitasohallintoperiaatteita.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen tekemässä 
päätöksessä paikallisen 
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston 
rahoitusosuudet. Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

5. Ohjelmien hallintoviranomaisten
tekemässä päätöksessä paikallisen 
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattaman rahaston 
rahoitusosuudet.  Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa strategioiden toimiva hyväksymismenettely täsmentämällä, että 
päätöksen tekevät ohjelmien hallintoviranomaiset.
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua strategian 
kattaman kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kriteerejä
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen
strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Delegoidun säädöksen soveltamisalan olisi oltava perusteena strategian kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittelylle, koska määritelmä on sisällytettävä paikalliseen 
kehitysstrategiaan 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
paikallisen toimintaryhmän ja kyseisten 
ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

Ohjelmien hallintoviranomaisten on 
määriteltävä paikallisten toimintaryhmien
ja kyseisten ohjelmien täytäntöönpanosta 
vastaavien viranomaisten tehtävät kaikkien 
strategiaan liittyvien 
täytäntöönpanotehtävien osalta.

Or. en

Perustelu

Mukautus 29 artiklan 5 kohtaan esitettyyn tarkistukseen eri hallintoviranomaisten tehtävien 
selventämiseksi.
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka 
toimii vetäjänä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat 
oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen 
rakenteeseen.

2. Hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka 
toimii vetäjänä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat 
oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen 
rakenteeseen.

Or. en

Perustelu

Mukautus 29 artiklan 5 kohtaan esitettyyn tarkistukseen eri hallintoviranomaisten tehtävien 
selventämiseksi.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten toimintaryhmien tehtäviin 
kuuluvat seuraavat:

3. Paikallisten toimintaryhmien tehtäviin 
kuuluvat muun muassa seuraavat:

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi vahvistettava paikallisten toimintaryhmien tehtäviä koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mutta jätettävä jäsenvaltioille joustovaraa ryhmien tehtävien 
määrittelyssä.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävä 
tuki

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista paikallisyhteisöjen 
omiin kehittämishankkeisiin myönnettävä 
tuki 

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Paikalliseen kehittämiseen myönnettävä 
tuki sisältää

Paikallisyhteisöjen omiin 
kehittämishankkeisiin myönnettävä tuki 
sisältää

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valmistelutuen kustannukset; (a) valmistelutuen kustannukset, mukaan 
luettuna tuki niille paikallisille 
toimintaryhmille, joiden paikallisia 
kehittämisstrategioita 29 artiklan 
3 kohdan mukaisesti perustettu 
valintakomitea ei valitse;

Or. en
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Perustelu

Valmistelutukea olisi myönnettävä valintakomitean päätöksestä riippumatta, jotta paikallisia 
toimintaryhmiä kaikkialla Euroopassa kannustetaan esittämään yhteisöjään koskevia 
kehittämisstrategioita. 

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä investointitarpeita 
osoittavaan ennakkoarviointiin.

1. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamia rahastoja voidaan 
käyttää rahoitusvälineiden – kyseeseen 
tulevat myös rahastojen rahastot –
tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava liitteessä XX vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti laadittuun
markkinoiden toimimattomuutta tai 
puutteellista investointitilannetta sekä 
investointitarpeita osoittavaan 
ennakkoarviointiin.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineet perustuvat ennakkoarviointiin. Siksi perussäädöksessä on oltava selvät 
säännöt asiasta. Sääntöjen on oltava selvillä myös riittävän ajoissa, jotta toimijat voivat 
ryhtyä määrittelemään seuraavan kauden rahoitusvälineitä.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista 

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt loppukäyttäjille 
avustusten, korkotukien, 
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ja loppukäyttäjille avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineet perustuvat ennakkoarviointiin. Siksi perussäädöksessä on oltava selvät 
säännöt asiasta. Sääntöjen on oltava selvillä myös riittävän ajoissa, jotta toimijat voivat 
ryhtyä määrittelemään seuraavan kauden rahoitusvälineitä.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valtuudet hyväksyä 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä sekä 
tuotteita, joita kyseisillä välineillä voidaan 
tuottaa.

Or. en

Perustelu

Delegoidun säädöksen soveltamisalaa olisi selkeytettävä muuttamalla sitä koskevaa 
mainintaa artiklan sisällä.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jo olemassa olevat tai vastaperustetut (b) jo olemassa olevat tai vastaperustetut 
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rahoitusvälineet, jotka on erityisesti 
kehitetty asetetun tavoitteen saavuttamista 
varten ja jotka ovat sovellettavien unionin 
ja kansallisten sääntöjen mukaisia.

rahoitusvälineet, jotka on erityisesti 
kehitetty 24 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen, ensisijaisiksi katsottujen 
täsmällisten tavoitteiden saavuttamista 
varten.

Or. en

Perustelu

Komission käyttämä termi "asetettu tavoite" olisi korvattava selkeällä viittauksella.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
erityissäännöt, jotka koskevat 
b alakohdassa tarkoitettuja tietyn tyyppisiä 
rahoitusvälineitä sekä tuotteita, joita 
kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista rahoitettujen 
– oikeussubjektien pääomaan, jotka 
panevat täytäntöön asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisia rahoitusvälineitä ja jotka 
toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän 

(a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista rahoitettujen –
oikeussubjektien pääomaan, jotka panevat 
täytäntöön asianomaisten yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamien
rahastojen tavoitteiden mukaisia 
rahoitusvälineitä ja jotka toteuttavat 
täytäntöönpanotehtäviä; tällaisiin 
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asetuksen tavoitteiden mukaisten uusien 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai

investointeihin voidaan osoittaa tukea 
ainoastaan sen verran kuin tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaisten investointien
täytäntöönpanoon tarvitaan; tai

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaan 1 kohdan a ja b alakohdan 
täytäntöönpanosäännösten suhteen 
hallintoviranomainen laatii 
rahoitussopimuksen täytäntöönpanosta 
huolehtivien tahojen kanssa ja asettaa 
ehdot ja vaatimukset 
toimenpideohjelmista rahoitusvälineisiin 
siirrettäville osuuksille. Jäljempänä 
4 kohdan c alakohdan 
täytäntöönpanosäännösten suhteen 
hallintoviranomainen laatii erityisen 
strategia-asiakirjan, jossa asetetaan ehdot 
ja vaatimukset toimenpideohjelmista 
rahoitusvälineisiin siirrettäville
osuuksille.

Or. en

Perustelu

Viittaus "rahoitussopimukseen" olisi tehtävä nimenomaisesti perussäännöksessä. 
Hallintoviranomaisen suoran hallinnon piiriin kuuluvissa asioissa laaditaan strategia-
asiakirja, mikä olisi ilmoitettava selkeästi tässä asetuksessa.
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Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista
tai -palkkioista.

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksiin ja strategia-
asiakirjoihin sisällytettävistä 
vähimmäisvaatimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta sekä 
hallinnointikustannuksista ja -korvauksista 
tai -palkkioista.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säännösten soveltamisalaa on selkeytettävä määrittelemällä artiklan 
soveltamisala uudelleen.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen rahoitusvälineiden
täytäntöönpano

Rahoitusvälineiden hallinto ja valvonta

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
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säädöksiä, jotka koskevat 33 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja 33 artiklan 
4 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohdan 
mukaisesti täytäntöön pantujen 
rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

säädöksiä, joissa säädetään 
yksityiskohtaisista säännöistä, jotka 
koskevat 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ja 33 artiklan 4 kohdan b alakohdan i, ii ja 
iii alakohdan mukaisesti täytäntöön 
pantujen rahoitusvälineiden hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säännösten soveltamisalaa on selkeytettävä määrittelemällä artiklan 
soveltamisala uudelleen.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat
rahoitusvälineisiin tehtäviä maksuja ja 
maksujen peruuttamista sekä mahdollisia
maksupyyntöihin liittyviä seurauksia.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, joissa säädetään
rahoitusvälineisiin tehtävistä maksuista ja 
maksujen peruuttamisista sekä 
mahdollisista maksupyyntöjen 
peruuttamiseen liittyvistä seurauksista.

Or. en

Perustelu

Delegoidun säädöksen soveltamisalaa on selkeytettävä ilmaisun "mahdolliset seuraukset" 
osalta.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineisiin maksettu tuki on 
talletettava korolliselle tilille 

1. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista rahastoista 
rahoitusvälineisiin maksettu tuki on 
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rahoituslaitoksessa, jonka kotipaikka 
sijaitsee jäsenvaltiossa, tai se on 
sijoitettava väliaikaisesti moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti.

talletettava korolliselle tilille 
rahoituslaitoksessa, jonka kotipaikka 
sijaitsee jäsenvaltiossa, tai se voidaan 
sijoittaa väliaikaisesti moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että jos rahoitusvälineille maksettava tuki investoidaan väliaikaisesti, 
se olisi investoitava EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin pankkeihin.. 

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuesta johtuvat pääomavarat, jotka saadaan 
investoinneista tai takaussopimuksiin 
sidottujen varojen vapautumisesta, on 
käytettävä uudelleen samojen tai muiden 
rahoitusvälineiden kautta tehtäviin uusiin 
investointeihin ohjelman tai ohjelmien 
tavoitteiden mukaisesti.

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamien rahastojen tuesta johtuvat 
pääomavarat, jotka saadaan investoinneista 
tai takaussopimuksiin sidottujen varojen 
vapautumisesta, on käytettävä uudelleen 
samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtäviin uusiin investointeihin 
ohjelman tai ohjelmien temaattisten ja 
erityisten tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska termiä "tavoite" ei ole määritelty tässä asetuksessa, se on korvattava sanamuodolla, 
joka kuuluu asetukseen. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että ohjelman tai ohjelmien 
päättämisen jälkeen jäljellä olevien varojen käyttö liittyy selkeästi ohjelman tai ohjelmien 
temaattisiin ja erityisiin tavoitteisiin.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat ohjelman tai ohjelmien 
tavoitteita.

(c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat ohjelman tai ohjelmien 
temaattisia ja erityisiä tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Mukautus 38 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamista rahastoista 
rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta, 
käytetään ohjelman temaattisten ja 
erityisten tavoitteiden mukaisesti vähintään 
kymmenen vuoden aikana ohjelman 
päättämisestä.

Or. en

Perustelu

Koska termiä "tavoite" ei ole määritelty tässä asetuksessa, se on korvattava sanamuodolla, 
joka kuuluu asetukseen. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että ohjelman tai ohjelmien 
päättämisen jälkeen jäljellä olevien varojen käyttö liittyy selkeästi ohjelman tai ohjelman 
temaattisiin ja erityisiin tavoitteisiin.
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
edellytykset, jotka koskevat seurantaa ja 
seurantatietojen toimittamista komissiolle, 
myös 33 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta.

3. Komissio hyväksyy 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksellä 33 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden seurannan ja niistä 
raportoinnin.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säännösten soveltamisalaa olisi selkeytettävä määrittelemällä artiklan 
soveltamisala uudelleen.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

1. Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
edustajista. Kullakin seurantakomitean 
jäsenellä on äänioikeus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa seurantakomitean toiminnan vaikuttavuus ja vahvistaa 
kumppaneiden roolia.
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Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä asianmukaisten ennakkoehtojen 
täyttämiseksi 17 artiklan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet. 
Vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin 
on tarvittaessa liitettävä 40 artiklan 
mukainen raportti rahoitusvälineitä 
koskevista toimista.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että vuotuissa täytäntöönpanokertomuksissa viitataan sovittuihin ja 
ohjelmaan liittyviin ennakkoehtoihin. Lisäksi on selkeytettävä yhteyttä 40 artiklaan.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastelee vuotuisia 
täytäntöönpanokertomuksia ja ilmoittaa 
jäsenvaltiolle huomautuksensa kahden 

6. Komissio tarkastelee vuotuisia ja 
lopullisia täytäntöönpanokertomuksia ja 
ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa 
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kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta ja viiden kuukauden 
kuluessa lopullisen kertomuksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia näissä määräajoissa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

kahden kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta ja viiden kuukauden 
kuluessa lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia näissä määräajoissa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
komission kokouksessa esittämien 
huomioiden seurauksena toteutetaan 
asiamukaisia jatkotoimia.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
komission kokouksessa esittämien 
huomioiden seurauksena toteutetaan 
asiamukaisia jatkotoimia kolmen 
kuukauden kuluessa..

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii vuosina 2017 ja 2019 
strategisen kertomuksen, jossa esitetään 
yhteenveto jäsenvaltioiden 
edistymiskertomuksista, ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle.

4. Komissio laatii vuosina 2017 ja2019 
strategisen kertomuksen, jossa esitetään 
yhteenveto jäsenvaltioiden 
edistymiskertomuksista, ja toimittaa 
31 päivään joulukuuta 2017 ja 31 päivään 
joulukuuta 2019 mennessä kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Or. en
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Perustelu

Strategisten kertomusten oikea-aikainen toimittaminen Euroopan parlamentille varmistetaan, 
jotta parlamentissa voidaan käydä poliittista keskustelua eurooppalaisen seurantajakson 
yhteydessä.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian ja sen mukaisesti perustettujen 
lippulaiva-aloitteiden tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on lisäksi arvioitava 
asianomaisten yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.



PE487.740v03-00 70/102 PR\902007FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään käsitystä, että ohjelmia arvioidaan pääasiassa tavoitteidensa 
perusteella sekä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamien rahastojen tehtävien ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden perusteella.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit 51 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden
on huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään näkemystä, että arviointeja voidaan suorittaa yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen tuella.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta.

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta heti tämän 
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asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että komission neuvot arviointien toteuttamisesta annetaan 
ohjelmakauden alussa.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet ja 
varmistaen näiden tarpeiden ja unionin 
tavoitteiden välisen tasapainon;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 16 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Sen lisäksi, että on 
edistettävä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, ennakkoarvioinnissa on 
otettava huomioon erityiset aluekehitystarpeet.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys, 
mukaan luettuna toimenpiteet 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
haittaavien esteiden poistamiseksi;
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Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ennakkoarvioinnissa otetaan huomioon syrjinnän vastaiset ja 
osallistavat toimet ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuudet.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) toimenpiteet 4 artiklan 4 kohdassa 
ja 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden osallistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisten on 
ohjelmakauden aikana toteutettava kunkin 
ohjelman osalta arviointeja, myös 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arviointeja, 
arviointisuunnitelman perusteella. 
Ohjelmakauden aikana on vähintään kerran 
tehtävä arviointi, jossa tarkastellaan, miten 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
maksettu tuki on edistänyt kunkin 
prioriteetin mukaisia tavoitteita. Kaikkia 
arviointeja tarkastellaan 
seurantakomiteassa, ja ne toimitetaan 
komissiolle.

3. Hallintoviranomaisen on ohjelmakauden 
aikana varmistettava, että kunkin ohjelman 
osalta toteutetaan arviointeja, myös 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arviointeja, 
arviointisuunnitelman perusteella. 
Ohjelmakauden aikana on vähintään kerran 
tehtävä arviointi, jossa tarkastellaan, miten 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamista rahastoista maksettu tuki on 
edistänyt kunkin prioriteetin mukaisia 
tavoitteita. Kaikkia arviointeja 
tarkastellaan seurantakomiteassa, ja ne 
toimitetaan komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on sovittaa 49 artikla 47 artiklan 3 kohtaan, jossa todetaan, että 
arvioinneista vastaavat toiminnassaan riippumattomat asiantuntijat.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamien
rahastojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
sekä niiden vaikutuksia älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä. Komissio laatii jokaista 
rahastoa koskevan tiivistelmän ja 
arviointiraportin, jossa esitetään 
yhteenveto jälkiarvioinneista, ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle. Tiivistelmät ja 
arviointiraportit on saatava valmiiksi 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024.

Or. en

Perustelu

Aiempina ohjelmakausina on laadittu kyseisiä tiivistelmäraportteja, ja tätä hyvää käytäntöä 
olisi hyvä jatkaa konkreettisen oikeusperustan myötä. Täten tulosperustaisen lähestymistavan 
kulmakivi eli arviointi saisi lisää näkyvyyttä edellä mainituissa EU:n toimielimissä käytävissä 
keskusteluissa. Lisäksi turvattaisiin toimintalinjan oppimisprosessin jatkuvuus. 
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Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) kansallisten ja alueellisten valmiuksien 
lisääminen seuraavilla aloilla: 
investointisuunnittelu, tarpeiden arviointi, 
valmistelu sekä rahoitusvälineiden, 
yhteisten toimintasuunnitelmien ja 
suurhankkeiden, myös EIP:n kanssa 
toteutettavien yhteisten aloitteiden, 
suunnittelu ja täytäntöönpano.

(j) kansallisten ja alueellisten valmiuksien 
lisääminen seuraavilla aloilla: 
investointisuunnittelu, tarpeiden arviointi, 
valmistelu sekä rahoitusvälineiden, 
yhteisten toimintasuunnitelmien, 
yhdennettyjen alueellisten investointien ja 
suurhankkeiden, myös EIP:n kanssa 
toteutettavien yhteisten aloitteiden, 
suunnittelu ja täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Yhdennetyt alueelliset investoinnit edustavat innovatiivista lähestymistapaa toimien 
täytäntöönpanossa, ja niiden tehokkuuden turvaamiseksi tarvitaan myös teknistä tukea asiasta 
vastaavien viranomaisten tukemiseen. 

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) kumppanien valmiuksien ja kykyjen 
kehittäminen 5 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kumppanien olisi hyödyttävä myös valmiuksien kehittämiseen tarkoitetuista varoista, jotta ne 
voivat vaikuttaa osaltaan prosessiin. Usein kumppaneilla ei ole tarvittavia resursseja 
ohjelmointialan asiantuntemuksensa täysimittaiseen hyödyntämiseen.
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Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

1. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kattamista rahastoista voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta rahoittaa 
toimenpiteitä, jotka liittyvät valmisteluun, 
hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, 
tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamia
rahastoja tukeakseen toimenpiteitä, joilla 
vähennetään hallinnollista rasitusta, 
sähköiset tiedonvaihtojärjestelmät mukaan 
luettuina, ja lisätään jäsenvaltioiden, 
mukaan luettuna paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten, ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kattamia
rahastoja. Teknisen tuen resursseilla 
tuetaan myös kumppanien valmiuksien 
kehittämistä 5 artiklan mukaisesti, jolloin 
ne saavat mahdollisuuden täyttää 
velvollisuutensa.

Or. en

Perustelu

Teknistä tukea olisi annettava asianmukaisella alueellisella tasolla. Kumppanien olisi 
hyödyttävä myös valmiuksien kehittämiseen tarkoitetuista varoista, jotta ne voivat vaikuttaa 
osaltaan prosessiin. Usein kumppaneilla ei ole tarvittavia resursseja ohjelmointialan 
asiantuntemuksensa täysimittaiseen hyödyntämiseen.
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Nettotulot, jotka toimi on tuottanut 
suoraan toteuttamisensa aikana ja joita ei 
ole otettu huomioon toimen 
hyväksymisajankohtana, on vähennettävä 
toimen tukikelpoisista menoista tuensaajan 
esittämässä loppumaksupyynnössä. Tätä 
sääntöä ei sovelleta rahoitusvälineisiin eikä 
palkintoihin.

6. Nettotulot, jotka toimi on tuottanut 
suoraan toteuttamisensa aikana ja joita ei 
ole otettu huomioon toimen 
hyväksymisajankohtana, on vähennettävä 
toimen tukikelpoisista menoista 
viimeistään tuensaajan esittämässä 
loppumaksupyynnössä. Tätä sääntöä ei 
sovelleta rahoitusvälineisiin eikä 
palkintoihin.

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Or. en

Perustelu

Palautukseen oikeuttamattomien alv-määrien olisi oltava tukikelpoisia, jotta tuensaajat ja 
alueet kykenevät saavuttamaan koheesiopolitiikan tavoitteet nykyisessä finanssikriisissä.
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Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen 
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

(b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on vähintään 1 prosentti ja 
enintään 10 prosenttia tuesta, joka 
EAKR:stä, koheesiorahastosta ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta myönnetään 
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään 3 prosenttia rahastosta ohjelmaan 
myönnetystä tuesta;

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen;

(a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen, paitsi jos sijainnin 
muuttaminen tapahtuu samalla alueella;

Or. en

Perustelu

Sijainnin muuttaminen samalla alueella olisi katsottava poikkeukseksi, koska investointi 
hyödyttää jatkossakin kyseistä aluetta.
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Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta, 
talousarviositoumukset tehdään sen 
jälkeen, kun on annettu komission päätös 
ohjelman muuttamisen hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Alueiden luokittelu yhteen kyseisistä 
kolmesta alueluokasta tapahtuu sen 
perusteella, mikä kunkin alueen BKT 
asukasta kohden ostovoimapariteettina 
mitattuna ja kautta XXXX–XXXX
koskevien unionin lukujen perusteella on 
suhteessa 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvoon samalla viitekaudella.

Or. en

Perustelu

Täsmällisyyden vuoksi on varmistettava, että alueiden luokittelussa kolmeen alaluokkaan 
otetaan huomioon viimeisimmät saatavilla olevat tiedot.
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Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koheesiorahastosta tuetaan 
jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on 
ostovoimapariteettina mitattuna ja kautta 
2007–2009 koskevien unionin lukujen 
perusteella alle 90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

3. Koheesiorahastosta tuetaan 
jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on 
ostovoimapariteettina mitattuna ja kautta 
XXXX–XXXX koskevien unionin lukujen 
perusteella alle 90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Or. en

Perustelu

Täsmällisyyden vuoksi on varmistettava, että huomioon otetaan viimeisimmät saatavilla 
olevat tiedot

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat ovat 96,52 prosenttia
kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 
324 320 492 844 euroa), ja ne 
kohdennetaan seuraavasti:

1. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat ovat XX prosenttia
kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 
XXXX XXXX XXXX XXXX euroa), ja ne 
kohdennetaan seuraavasti:

Or. en

Perustelu

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
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European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 50,13 prosenttia (eli yhteensä 
162 589 839 384 euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

(a) XX prosenttia (eli yhteensä 
XXXX XXXX XXXX XXXX euroa) 
vähemmän kehittyneille alueille;

Or. en

Perustelu

Mukautus 84 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 12,01 prosenttia (eli yhteensä 
38 951 564 661 euroa) siirtymäalueille;

(b) XX prosenttia (eli yhteensä 
XXXX XXXX XXXX XXXX euroa) 
vähemmän siirtymäalueille;

Or. en

Perustelu

Mukautus 84 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 
53 142 922 017 euroa) kehittyneemmille 
alueille;

(c) XX prosenttia (eli yhteensä 
XXXX XXXX XXXX XXXX euroa) 
vähemmän kehittyneemmille alueille;

Or. en

Perustelu

Mukautus 84 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 21,19 prosenttia (eli yhteensä 
68 710 486 782 euroa) koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

(d) XX prosenttia (eli yhteensä 
XXXX XXXX XXXX XXXX euroa) 
koheesiorahastosta tukea saaville 
jäsenvaltioille

Or. en

Perustelu

Mukautus 84 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 
925 680 000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 

(e) XX prosenttia (eli yhteensä 
XXXX XXXX XXXX XXXX euroa) 
lisärahoituksena perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille 
alueille ja NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät 
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Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 
2 artiklassa määrätyt ehdot.

Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa 
määrätyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Mukautus 84 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus –  ottaen 
tarvittaessa huomioon tiettyjen vakavista 
ja pysyvistä luonnollisista tai väestöllisistä 
haitoista kärsivien alueiden 
erityistilanteen – kansallinen vauraus ja 
työttömyysaste;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioittain tapahtuvan resurssien erittelyn kriteereissä olisi myös otettava huomioon 
vakavista ja pysyvistä luonnollisista tai väestöllisistä haitoista kärsivien alueiden 
erityistilanne. Tarkistuksen perusteena on toimien alueellisen ulottuvuuden parantaminen.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 

Poistetaan.
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20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja voi koskea
yhtä tai useampaa alueluokkaa tai siihen 
voi kuulua yksi tai useampia eri 
temaattiseen tavoitteiseen ja rahastoon 
kuuluvia täydentäviä ensisijaisia 
investointikohteita rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan useammasta rahastosta koostuvaa lähestymistapaa, joka antaisi 
jäsenvaltioille sekä alue- ja paikallisviranomaisille mahdollisuuden suunnitella ohjelmansa 
niin, että niillä saavutetaan parhaiten sekä koheesiopolitiikan että unionin tavoitteet.



PE487.740v03-00 84/102 PR\902007FI.doc

FI

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen;

ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset sekä 
tarvittaessa alueen kehitystarpeet
huomioon ottaen;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 16 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. On tärkeää varmistaa, 
että strategiassa otetaan huomioon aluekehityksen erityistarpeet, jotta toimenpideohjelmalla 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo kaupungeista, joissa
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklan 
2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

iii) ohjeellinen luettelo 14 artiklan 
b kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista 
funktionaalisista kaupunkialueista, joilla
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en



PR\902007FI.doc 85/102 PE487.740v03-00

FI

Perustelu

Kumppanuussopimuksen mukaisesti toimenpideohjelmien ohjeellisten luettelojen laatimiselle 
on myönnettävä riittävästi aikaa. Siksi luettelon sisällyttäminen toimenpideohjelmaan riippuu 
siitä, hyväksytäänkö 23 artiklaan esitetty tarkistus, jonka mukaan toimenpideohjelmat 
voitaisiin toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kumppanuussopimuksen hyväksymisestä

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
tukevat vaikutukset soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
tukevat vaikutukset silloin kun jäsenvaltiot 
ja alueet osallistuvat tällaisiin 
strategioihin;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 11 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. On syytä tehostaa 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamien rahastojen toimia jäsenvaltioissa ja 
alueilla, jotka osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan alueellisiin väestötieteellisiin 
haasteisiin ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin 
ja vammaisiin henkilöihin, sekä 
määrärahojen alustava jako;
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Or. en

Perustelu

Mukautus 14 artiklan c kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kumppanuussopimuksen ja
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon 
täyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
sekä kyseisten toimenpiteiden aikataulu;

ii) toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, 17 artiklan ja liitteen 
IV mukaisesti määritettyjen 
asiaankuuluvien ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kansallisella ja alueellisella tasolla
toteutettavista toimenpiteistä sekä 
kyseisten toimenpiteiden 
toteuttamisaikataulu, jotta varmistetaan 
ehtojen täyttäminen kahden vuoden 
kuluessa kumppanuussopimuksen 
hyväksymisestä tai 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi;

Or. en

Perustelu

On tarpeen mukauttaa säännökset 17 artiklan mukaisiin ennakkoehtoja koskeviin 
säännöksiin.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) taulukko, jossa täsmennetään rahastoista 
annettavan tuen kokonaismäärärahat ja 
kansallinen osarahoitus koko 
ohjelmakauden, toimenpideohjelman ja 
kunkin toimintalinjan osalta. Mikäli 
kansallinen osarahoitus koostuu julkisesta 

ii) taulukko, jossa täsmennetään rahastoista 
annettavan tuen kokonaismäärärahat ja 
kansallinen osarahoitus koko 
ohjelmakauden, toimenpideohjelman ja 
kunkin toimintalinjan osalta. Useampaa 
alueluokkaa koskevien toimintalinjojen 
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ja yksityisestä osarahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä esitetään
tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 
osuus;

osalta taulukossa on täsmennettävä 
kunkin rahaston määrät ja osarahoitetut 
määrät kunkin alueluokan osalta. Niiden 
toimintalinjojen osalta, joihin kuuluu eri 
temaattisten tavoitteiden mukaisia 
ensisijaisia investointikohteita, taulukossa 
on täsmennettävä kunkin rahaston 
määrät ja osarahoitetut määrät kunkin 
ensisijaisen investointikohteen osalta. 
Mikäli kansallinen osarahoitus koostuu 
julkisesta ja yksityisestä osarahoituksesta, 
taulukossa esitetään rahoituksen 
ohjeellinen jakautuminen julkisten ja 
yksityisten osuuksien kesken. Siinä 
esitetään tiedotustarkoituksessa suunniteltu 
EIP:n osuus;

Or. en

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen 
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään 10 prosenttiin asti 
unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en

Perustelu

Meneillään olevalla kaudella ristiinrahoituksen osuudeksi arvioidaan 10 prosenttia. Tätä 
tasoa ei pitäisi alentaa etenkään, kun otetaan huomioon eri rahastoista saatavan täydentävän 
tuen myötä tuleva jousto.
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Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin 
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita, jotka toteutetaan tuensaajan 
vastuulla toimenpideohjelman tai 
-ohjelmien osana; infrastruktuurin 
toimittamista koskevat hankkeet jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle. 
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin. 
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi. 

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin 
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita, jotka toteutetaan tuensaajan, 
kuten paikallisten tai alueellisten 
viranomaisten vastuulla 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien osana; 
infrastruktuurin toimittamista koskevat 
hankkeet jäävät soveltamisalan 
ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle. 
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin. 
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi. 

Or. en

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
5.000.000 euroa tai 10 prosenttia
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
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julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

Or. en

Perustelu

Alempaa kynnystä pidetään parempana varmistamaan, että tämä väline soveltuu saatavilla 
olevaan kriittiseen massaan. On kuitenkin syytä huomata, että tämä on laillinen 
vähimmäismäärä, ja monissa jäsenvaltioissa neuvotteluprosessin myötä saavutettava kynnys 
saattaa olla korkeampi.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

(1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja 
-tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa kansalliset 
uudistusohjelmat;

Or. en

Perustelu

Kansalliset uudistusohjelmat ovat pitkän aikavälin strategisia suunnitteluasiakirjoja, joissa 
esitetään tarvittavat talousuudistukset ja kilpailukyvyn lisäämiseksi tarvittavat 
rakenneuudistukset.  Maakohtaiset suositukset laaditaan vuosittain lyhyen aikavälin 
tarpeisiin, minkä vuoksi niitä on vaikea suhteuttaa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamien rahastojen pitkän aikavälin toimintaan.  
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Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että täytäntöönpanokertomuksissa otetaan huomioon syrjinnän vastaiset ja 
osallistavat toimet ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuudet.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan
alueellisiin väestöllisiin haasteisiin ja
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

Or. en
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Perustelu

Alignment with the amendment to Article 14 (c).

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unionin toimielimet ja neuvoa-
antavat elimet voivat myös järjestää
toimia, joilla lisätään tietoisuutta 
koheesiopolitiikasta ja sen lisäarvosta 
unionin kansalaisille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvoitteiden lisäksi yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen olisi 
mahdollistettava tietoisuutta lisäävien toimien toteuttaminen Euroopan unionin toimielinten 
ja neuvoa-antavien elinten toimesta, jotta kansalaisille voidaan selittää miten varat jaetaan 
alueittain ja kaupungeittain. Tällöin voitaisiin nähdä mikä oli Euroopan unionin panos tässä 
prosessissa.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, hallintoviranomainen, 
tapauksen mukaan todentamisviranomainen 
sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että 
tehtävien erottamista koskevaa periaatetta 
noudatetaan. Sellaisissa toimintaohjelmissa, 
joissa rahastoista maksetun tuen 
kokonaismäärä on yli 250 000 000 euroa, 
tarkastusviranomainen ei kuitenkaan saa olla 
osa samaa viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen.

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, hallintoviranomainen, 
tapauksen mukaan todentamisviranomainen 
sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että 
tehtävien erottamista koskevaa periaatetta 
noudatetaan. Sellaisissa toimintaohjelmissa, 
joissa rahastoista maksetun tuen 
kokonaismäärä on yli 250 000 000 euroa, 
tarkastusviranomainen ei kuitenkaan saa olla 
osa samaa viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen, paitsi jos komissio on 
edeltävällä ohjelmakaudella katsonut, että 
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se voi luottaa jäsenvaltion 
tarkastuslausuntoon.

Or. en

Perustelu

Jos vaaditaan 113 artiklan 5 kohdan mukaisesti, että tarkastusviranomainen ei saa olla osa 
samaa viranomaista tai elintä kuin hallintoviranomainen, vaarannetaan tarpeettomasti hyvin 
toimivat järjestelmät ja lisätään hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
2 kohdan d alakohdan mukaisessa
tiedonvaihdossa sovellettavat 
toimintatavat.

8. Komissiolla on 142 artiklan mukaisesti 
valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
järjestelmän perustamiseksi ja kyseisessä 
järjestelmässä kirjatut ja talletetut
tiedonvaihdossa sovellettavat 
toimintatavat.

Or. en

Perustelu

Delegoidun säädöksen soveltamisalaa on selkeytettävä viittaamalla asiasisältöön.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä
koskevat säännöt.

9. Komissiolle siirretään valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 4 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua jäljitysketjua
koskevat säännöt.
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Or. en

Perustelu

Delegoidun säädöksen soveltamisalaa on selkeytettävä viittaamalla asiasisältöön.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio hyväksyy komission 
virkamiesten tai komission valtuuttamien 
edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat 
soveltamissäännöt 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

7. Komissiolle siirretään valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan komission 
virkamiesten tai komission valtuuttamien 
edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat 
soveltamissäännöt. 

Or. en

Perustelu

Komission virkamiesten tai komission valtuuttamien edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat soveltamissäännöt ovat yleisluonteisia ja tarkoitettu 
täydentämään perussäädöksen muita kuin oleellisia osia.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksynnän antavan elimen on 
annettava virallinen päätös sellaisten
hallintoviranomaisten ja 
todentamisviranomaisten hyväksymisestä, 
jotka täyttävät komission delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
vahvistamat hyväksymisperusteet.

1. Hyväksynnän antavan elimen on 
annettava hallintoviranomaisten ja 
todentamisviranomaisten hyväksymisestä 
64 artiklan 2 kohdan artiklassa 
tarkoitettujen asiaankuuluvien 
hyväksymisperusteiden mukainen 
virallinen päätös.

Or. en
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Perustelu

Sanamuotoa olisi selkeytettävä delegoitujen säädösten siirtämisen yhteydessä käytettyjen 
tavanomaisten määräysten mukaisesti.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
hyväksymisperusteita koskevia delegoituja 
säädöksiä 142 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa olisi selkeytettävä delegoitujen säädösten siirtämisen yhteydessä käytettyjen 
tavanomaisten määräysten mukaisesti.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjat on säilytettävä joko 
alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina 
jäljennöksinä tai sellaisilla yleisesti
hyväksytyillä tietovälineillä, joissa on 
alkuperäiset asiakirjat sähköisessä 
muodossa tai vain sähköisessä muodossa 
olemassa olevat asiakirjat.

2. Asiakirjat on säilytettävä joko 
alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina 
jäljennöksinä tai sellaisilla hyväksytyillä 
tietovälineillä, joissa on alkuperäiset 
asiakirjat sähköisessä muodossa tai vain 
sähköisessä muodossa olemassa olevat 
asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto ja sana "yleisesti" ovat liian epämääräisiä ja niitä olisi muutettava, 
jotta delegoitu säädös saisi selkeän ja yksiselitteisen soveltamisalan.
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Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritetään, mitä 
tietovälineitä voidaan pitää yleisesti 
hyväksyttyinä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritetään, mitä 
tietovälineitä voidaan hyväksyä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto ja sana "yleisesti" ovat liian epämääräisiä ja niitä olisi muutettava, 
jotta delegoitu säädös saisi selkeän ja yksiselitteisen soveltamisalan.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisten viranomaisten on 
määritettävä menettely, jolla yleisesti
hyväksytyillä tietovälineillä säilytettyjen 
asiakirjojen todistetaan vastaavan 
alkuperäisiä asiakirjoja, ja menettelyllä on 
varmistettava, että säilytetyt versiot 
vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia ja 
että niitä voidaan käyttää 
tarkastustarkoituksiin.

5. Kansallisten viranomaisten on 
määritettävä menettely, jolla hyväksytyillä 
tietovälineillä säilytettyjen asiakirjojen 
todistetaan vastaavan alkuperäisiä 
asiakirjoja, ja menettelyllä on 
varmistettava, että säilytetyt versiot 
vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia ja 
että niitä voidaan käyttää 
tarkastustarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto ja sana "yleisesti" ovat liian epämääräisiä ja niitä olisi muutettava, 
jotta delegoitu säädös saisi selkeän ja yksiselitteisen soveltamisalan.
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Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 
3 kohdan mukaisessa tilanteessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus 20 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
muutoksia tämän asetuksen liitteeseen V 
tämän asetuksen asiaa koskevien 
säännösten soveltamisalalla. 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti muutoksia tämän asetuksen 
liitteeseen V tarvittaessa tiedotus- ja 
julkisuusvaatimusten täydentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Delegoidun säädöksen soveltamisala on selkeästi täsmennettävä.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon..

Tarkistus 160

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 
numerot)
2 Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivämäärä)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa olisi noudatettava tavanomaisia määräyksiä täsmentämällä delegoituja 
säädöksiä koskevien artiklojen numerot. Lisäksi olisi täsmennettävä säädösvallan siirtämisen 
kestoaika.
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Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 141 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa …1  artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.

_______________
1 (lisätään kaikkien delegoiduista 
säädöksistä säädettyjen artiklojen 
numerot)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa olisi noudatettava tavanomaisia määräyksiä täsmentämällä delegoituja 
säädöksiä koskevien artiklojen numerot.

Tarkistus 162

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 …1 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen 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. Kyseistä ajanjaksoa 
voidaan Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta jatkaa kolmella
kuukaudella.

____________
1 (lisätään kaikkien delegoiduista 
säädöksistä säädettyjen artiklojen 



PR\902007FI.doc 99/102 PE487.740v03-00

FI

numerot)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa olisi noudatettava tavanomaisia määräyksiä täsmentämällä delegoituja 
säädöksiä koskevien artiklojen numerot. Lisäksi olisi täsmennettävä säädösvallan siirtämisen 
kestoaika.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen edellä 
tarkoitetun määräajan päättymistä, jos 
sekä Euroopan parlamentti että neuvosto 
ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
aio vastustaa säädöstä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9.2 kohta – sarake 3 – johdantokappale – 1 
luetelmakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen;

lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen
ottaen erityisesti huomioon kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ryhmät on otettava 
huomioon.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – 2 sarake

Komission teksti Tarkistus

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvoa koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja perustettu järjestelmä 
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täytäntöönpanon varmistamiseksi. strategian tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ottamalla 
sukupuolinäkökohdat huomioon kaikessa 
päätöksenteossa ja erityistoimilla.

Or. en

Perustelu

The amendment highlights the need to take gender mainstreaming into consideration.

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – 3 sarake – johdantokappale –
2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-
arvotavoitteiden integroimiseksi 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien 
ja ohjeiden kautta;

suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-
arvotavoitteiden integroimiseksi kaikkiin 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamiin rahastoihin sukupuolten 
tasa-arvoa koskevien normien ja ohjeiden 
kautta;

Or. en

Perustelu

Sukupuolten tasa-arvoa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi sukupuolinäkökohtien 
huomioonottamista kaikessa päätöksenteossa sovelletaan kaikkiin yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamiin rahastoihin.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2.1 osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EU-tiedotuskeskukset ja komission 
edustustot jäsenvaltioissa;

(b) EU-tiedotuskeskukset ja komission 
edustustot sekä Euroopan parlamentin 
tiedotustoimistot jäsenvaltioissa;

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen läsnäolo jäsenvaltioissa, ne 
olisi otettava mukaan tiedotustoimintaan.


