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14.4.2010 A7-0055/1 

Tarkistus  19 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset 

säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten 

yksinkertaistamiseen 

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

39 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

EAKR:sta ja koheesiorahastosta voidaan 

rahoittaa toimenpideohjelman tai 

toimenpideohjelmien osana menoja, jotka 

liittyvät tukitoimeen, johon sisältyy 

täsmällisen taloudellisen tai teknisen 

tehtävän suorittamiseksi tarkoitettu 

yhtenäinen työ-, toimi- tai 

palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 

eriytetyt tavoitteet ja jonka 

kokonaiskustannukset ovat yli 

50 miljoonaa euroa, jäljempänä 

’suurhanke’." 

EAKR:sta ja koheesiorahastosta voidaan 

rahoittaa toimenpideohjelman tai 

toimenpideohjelmien osana menoja, jotka 

liittyvät tukitoimeen, johon sisältyy 

täsmällisen taloudellisen tai teknisen 

tehtävän suorittamiseksi tarkoitettu 

yhtenäinen työ-, toimi- tai 

palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 

eriytetyt tavoitteet ja jonka 

kokonaiskustannukset ovat 

ympäristöhankkeiden kyseessä ollessa yli 

25 miljoonaa euroa ja muilla aloilla yli 

50 miljoonaa euroa, jäljempänä 

'suurhanke'." 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/2 

Tarkistus  20 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset 

säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten 

yksinkertaistamiseen 

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

40 artikla – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

"Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisten on 

toimitettava komissiolle seuraavat 

suurhankkeita koskevat tiedot:" 

"Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisten on 

toimitettava komissiolle seuraavat 

suurhankkeita ja hankkeita, joiden 

kokonaiskustannukset ovat 25–

50 miljoonaa euroa, koskevat tiedot:" 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/3 

Tarkistus  21 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset 

säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten 

yksinkertaistamiseen 

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

44 artikla – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, 

joilla tuetaan yrityksiä, ensisijaisesti pieniä 

ja keskisuuria yrityksiä, ja jotka voivat olla 

riskipääoma-, takuu- ja lainarahastoja; 

a) rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, 

joilla tuetaan yrityksiä, ensisijaisesti pieniä 

ja keskisuuria yrityksiä, ja jotka voivat olla 

riskipääomarahastoja, takuurahastoja, 

mikroluottoja ja lainarahastoja; 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/4 

Tarkistus  22 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset 

säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten 

yksinkertaistamiseen 

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

48 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"3. Jäsenvaltioiden on ohjelmakauden 

aikana tehtävä toimenpideohjelmien 

seurantaan liittyviä arviointeja erityisesti, 

jos tämä seuranta osoittaa merkittävää 

etääntymistä alun perin asetetuista 

tavoitteista. Jos toimenpideohjelmiin on 

ehdotettu 33 artiklassa tarkoitettuja 

tarkistuksia, on toimitettava analyysi 

tarkistamiseen johtaneista syistä, myös 

mahdollisista täytäntöönpanoon liittyvistä 

vaikeuksista, sekä tarkistamisen 

odotettavissa olevista vaikutuksista, myös 

vaikutuksista toimenpideohjelman 

strategiaan. Arviointien tai analyysien 

tulokset on toimitettava 

toimenpideohjelman seurantakomitealle ja 

komissiolle. " 

"3. Jäsenvaltioiden on ohjelmakauden 

aikana tehtävä toimenpideohjelmien 

seurantaan liittyviä arviointeja erityisesti, 

jos tämä seuranta osoittaa merkittävää 

etääntymistä alun perin asetetuista 

tavoitteista. Jos toimenpideohjelmiin on 

ehdotettu 33 artiklassa tarkoitettuja 

tarkistuksia, on toimitettava analyysi 

tarkistamiseen johtaneista syistä, myös 

mahdollisista täytäntöönpanoon liittyvistä 

vaikeuksista, sekä tarkistamisen 

odotettavissa olevista vaikutuksista, myös 

vaikutuksista toimenpideohjelman 

strategiaan ja EU:n 

ilmastonsuojelutavoitteisiin. Arviointien 

tai analyysien tulokset on toimitettava 

toimenpideohjelman seurantakomitealle ja 

komissiolle. " 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/5 

Tarkistus  23 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset 

säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten 

yksinkertaistamiseen 

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 8 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

57 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen 

on varmistettava, että toimi, johon liittyy 

infrastruktuuri- tai tuotannollisia 

investointeja, saa rahastojen 

rahoitusosuutta ainoastaan, jos siihen ei 

kohdistu viiden vuoden kuluessa toimen 

päättymisestä sellaisia huomattavia 

muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin 

omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista 

tai tuotantotoiminnan lopettamisesta ja 

jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai 

täytäntöönpanon edellytyksiin tai 

hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä 

tai julkista yhteisöä.  

"1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen 

on varmistettava, että toimi, johon liittyy 

infrastruktuuri- tai tuotannollisia 

investointeja, saa rahastojen 

rahoitusosuutta ainoastaan, jos siihen ei 

kohdistu kymmenen vuoden kuluessa 

toimen päättymisestä sellaisia huomattavia 

muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin 

omistussuhteissa tapahtuneista 

muutoksista tai tuotantotoiminnan 

lopettamisesta ja jotka vaikuttavat toimen 

luonteeseen tai täytäntöönpanon 

edellytyksiin tai hyödyttävät aiheettomasti 

jotakin yritystä tai julkista yhteisöä.  

ESR:sta osarahoitettavien toimien ei 

katsota saaneen rahoitusosuutta ainoastaan, 

jos niillä on perustamissopimuksen 

87 artiklassa tarkoitettuja valtiontukia 

koskevien sääntöjen mukaisesti 

velvollisuus ylläpitää investointeja ja jos 

niihin kohdistuu sellaisia huomattavia 

muutoksia, jotka johtuvat kyseisissä 

säännöissä vahvistetussa määräajassa 

tapahtuneesta tuotantotoiminnan 

lopettamisesta.  

ESR:sta osarahoitettavien toimien ei 

katsota saaneen rahoitusosuutta 

ainoastaan, jos niillä on 

perustamissopimuksen 87 artiklassa 

tarkoitettuja valtiontukia koskevien 

sääntöjen mukaisesti velvollisuus ylläpitää 

investointeja ja jos niihin kohdistuu 

sellaisia huomattavia muutoksia, jotka 

johtuvat kyseisissä säännöissä 

vahvistetussa määräajassa tapahtuneesta 

tuotantotoiminnan lopettamisesta.  

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä 

kohdassa asetetun määräajan kolmeksi 

Jäsenvaltiot voivat lyhentää 

ensimmäisessä kohdassa asetetun 
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vuodeksi investoinnin tai pk-yritysten 

luomien työpaikkojen ylläpitämiseksi." 

määräajan viideksi vuodeksi investoinnin 

tai pk-yritysten luomien työpaikkojen 

ylläpitämiseksi." 

Or. de 

 
 

 

 

 


