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6.2.2019 A8-0043/433

Tarkistus 433
Iskra Mihaylova
ALDE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat pyytää, että 
enintään viisi prosenttia minkä tahansa 
rahaston määrärahoista siirretään mihin 
tahansa toiseen rahastoon yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa tai 
mihin tahansa välineeseen, jota 
hallinnoidaan suoraan tai välillisesti. 

1. Jos ohjelman seurantakomitea sen 
hyväksyy, jäsenvaltiot voivat joustavuuden 
varmistamiseksi pyytää, että enintään 
kymmenen prosenttia minkä tahansa 
rahaston määrärahoista siirretään 
Euroopan aluekehitysrahastoon, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaan, 
koheesiorahastoon, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoon, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon, 
sisäisen turvallisuuden rahastoon, 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineeseen, Life-ohjelmaan ja 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan.

2. Siirretyt määrärahat on otettava 
käyttöön sen rahaston tai välineen 
sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty, 
ja jos ne on siirretty välineisiin, joita 
hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, 
kyseistä jäsenvaltiota hyödyttävällä tavalla.

2. Siirretyt määrärahat on otettava 
käyttöön sen rahaston tai välineen 
sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty, 
ja jos ne on siirretty turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon, 
sisäisen turvallisuuden rahastoon, 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineeseen, Life-ohjelmaan tai 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan, 
kyseistä jäsenvaltiota hyödyttävällä tavalla.

3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa 
pyynnöissä on esitettävä siirrettävä 
kokonaismäärä kunkin vuoden osalta 

3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa 
pyynnöissä on esitettävä siirrettävä 
kokonaismäärä kunkin vuoden osalta 
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rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, 
pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti ja 
niihin on liitettävä tarkistettu ohjelma tai 
tarkistetut ohjelmat, joista määrärahoja on 
tarkoitus siirtää 19 artiklan mukaisesti, 
sekä tieto siitä, mihin toiseen rahastoon tai 
välineeseen määrät siirretään. 

rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, 
pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti 
saavutettavan täydentävyyden ja 
vaikutuksen osalta ja niihin on liitettävä 
tarkistettu ohjelma tai tarkistetut ohjelmat, 
joista määrärahoja on tarkoitus siirtää 19 
artiklan mukaisesti, sekä tieto siitä, mihin 
toiseen rahastoon tai välineeseen määrät 
siirretään. 

4. Komissio voi vastustaa pyyntöä 
siirtää määrärahoja tietyn ohjelman 
muuttamisen yhteydessä, jos siirto 
vaarantaisi sen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen, josta määrärahoja on 
tarkoitus siirtää. 

4. Komissio voi vastustaa pyyntöä 
siirtää määrärahoja tietyn ohjelman 
muuttamisen yhteydessä, jos siirto 
vaarantaisi sen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen, josta määrärahoja on 
tarkoitus siirtää. 

5. Ainoastaan tulevien 
kalenterivuosien varoja voidaan siirtää.

5. Ainoastaan tulevien 
kalenterivuosien varoja voidaan siirtää.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Tarkistus 434
Iskra Mihaylova
ALDE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat pyytää, että 
enintään viisi prosenttia minkä tahansa 
rahaston määrärahoista siirretään mihin 
tahansa toiseen rahastoon yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa tai 
mihin tahansa välineeseen, jota 
hallinnoidaan suoraan tai välillisesti. 

1. Jos ohjelman seurantakomitea sen 
hyväksyy, jäsenvaltiot voivat joustavuuden 
varmistamiseksi pyytää, että enintään 
seitsemän prosenttia minkä tahansa 
rahaston määrärahoista siirretään 
Euroopan aluekehitysrahastoon, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaan, 
koheesiorahastoon, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoon, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon, 
sisäisen turvallisuuden rahastoon ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineeseen.

2. Siirretyt määrärahat on otettava 
käyttöön sen rahaston tai välineen 
sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty, 
ja jos ne on siirretty välineisiin, joita 
hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, 
kyseistä jäsenvaltiota hyödyttävällä 
tavalla.

2. Siirretyt määrärahat on otettava 
käyttöön sen rahaston tai välineen 
sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty.

3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa 
pyynnöissä on esitettävä siirrettävä 
kokonaismäärä kunkin vuoden osalta 
rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, 
pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti ja 
niihin on liitettävä tarkistettu ohjelma tai 

3. Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa 
pyynnöissä on esitettävä siirrettävä 
kokonaismäärä kunkin vuoden osalta 
rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, 
pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti 
saavutettavan täydentävyyden ja 
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tarkistetut ohjelmat, joista määrärahoja on 
tarkoitus siirtää 19 artiklan mukaisesti, 
sekä tieto siitä, mihin toiseen rahastoon tai 
välineeseen määrät siirretään. 

vaikutuksen osalta ja niihin on liitettävä 
tarkistettu ohjelma tai tarkistetut ohjelmat, 
joista määrärahoja on tarkoitus siirtää 19 
artiklan mukaisesti, sekä tieto siitä, mihin 
toiseen rahastoon tai välineeseen määrät 
siirretään. 

4. Komissio voi vastustaa pyyntöä 
siirtää määrärahoja tietyn ohjelman 
muuttamisen yhteydessä, jos siirto 
vaarantaisi sen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen, josta määrärahoja on 
tarkoitus siirtää. 

4. Komissio voi vastustaa pyyntöä 
siirtää määrärahoja tietyn ohjelman 
muuttamisen yhteydessä, jos siirto 
vaarantaisi sen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen, josta määrärahoja on 
tarkoitus siirtää. 

5. Ainoastaan tulevien 
kalenterivuosien varoja voidaan siirtää.

5. Ainoastaan tulevien 
kalenterivuosien varoja voidaan siirtää.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Tarkistus 435
Iskra Mihaylova
ALDE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] sääntöjä 
sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. 
Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa 
on 31 päivään joulukuuta 2023 asti 
noudatettava koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa Verkkojen Eurooppa -
välineeseen siirretyn määrän 70 prosentin 
osuuden osalta.

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] sääntöjä 
sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. 
Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa 
on 31 päivään joulukuuta 2022 asti 
noudatettava koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa

Or. en



AM\1176410FI.docx PE631.704v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.2.2019 A8-0043/436

Tarkistus 436
Iskra Mihaylova
ALDE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuun 1 päivästä 2024 lähtien se 
osuus Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirretystä määrästä, jota ei ole sidottu 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, 
asetetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
käyttöön, jotka voivat saada rahoitusta 
koheesiorahastosta, 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
rahoittamista varten asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Tammikuun 1 päivästä 2023 lähtien se 
osuus Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirretystä määrästä, jota ei ole sidottu 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, 
asetetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
käyttöön, jotka voivat saada rahoitusta 
koheesiorahastosta, 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
rahoittamista varten asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Or. en


