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5.6.2013 A7-0183/71 

Tarkistus  71 

Marian Harkin 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0183/2013 

Emer Costello 

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 

vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 

kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 

asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 

5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 

soveltamista; tässä otetaan huomioon 

seuraavat Eurostatin vahvistamat 

indikaattorit: 

3. Komissio hyväksyy jäsenvaltioiden 

tekemien ilmoitusten perusteella 

täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 

vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 

kokonaismäärärahojen vuosijakauma 

kutakin osallistuvaa jäsenvaltiota kohden, 

asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 

5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 

soveltamista; tämän perustan muodostavat 

tuoreimmat Eurostatin vahvistamat 

indikaattorit, jotka koskevat seuraavia: 

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 

väestö; 

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan 

väestön osuus koko väestöstä; 

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 

kotitalouksissa elävä väestö. 

b) muutokset erittäin alhaisen 

työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävän 

väestön määrässä. 

 Osallistuvan jäsenvaltion käyttämättömät 

määrärahat annetaan muiden 

osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön. 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0183/72 

Tarkistus  72 

Marian Harkin 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0183/2013 

Emer Costello 

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 

tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 

tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 

joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 

yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 

seuraavat seikat: 

1. Kunkin jäsenvaltion, joka haluaa 

käyttää rahastoa, on toimitettava 

komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 

tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 

tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 

joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 

yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 

seuraavat seikat: 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0183/73 

Tarkistus  73 

Marian Harkin 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0183/2013 

Emer Costello 

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus käyttää 

rahastoa. Rahastoon osallistuminen ei 

vaikuta jäsenvaltioiden 

koheesiorahoituksen 

kokonaismäärärahoihin. Kukin 

jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 

kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

julkaisemisesta Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, aikooko se käyttää 

rahaston varoja. 

Or. en 

 

 


