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Tarkistus 2070
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) teknologian hankinta tai kehittäminen, 
mukaan lukien laitteisto ja ohjelmisto, 
alusten paikantamisjärjestelmät, 
videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, 
joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja 
voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, 
analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien 
kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin;

a) teknologian hankinta tai kehittäminen, 
mukaan lukien laitteisto ja ohjelmisto, 
alusten paikantamisjärjestelmät, 
videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, 
joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja 
voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, 
analysoida, esittää ja vaihtaa sekä hallita 
riskejä, otantamenetelmien kehittäminen 
tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin;

Or. pt

Tarkistus 2071
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) teknologian hankinta tai kehittäminen, 
mukaan lukien laitteisto ja ohjelmisto, 
alusten paikantamisjärjestelmät, 
videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, 
joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja 
voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, 
analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien 
kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin;

a) teknologian hankinta, asentaminen ja 
kehittäminen, mukaan lukien laitteisto ja 
ohjelmisto, alusten 
paikantamisjärjestelmät, 
videovalvontajärjestelmät – joiden käytön 
yhteydessä kunnioitetaan 
yksilönvapauksia ja henkilötietoja – ja 
tietoverkot, joiden avulla kalastukseen 
liittyviä tietoja voidaan kerätä, hallinnoida, 
varmentaa, analysoida ja vaihtaa, 
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otantamenetelmien kehittäminen tällaisia 
tietoja varten sekä yhteenliittäminen 
monialaisiin tiedonvaihtojärjestelmiin;

Or. fr

Tarkistus 2072
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) teknologian hankinta tai kehittäminen, 
mukaan lukien laitteisto ja ohjelmisto, 
alusten paikantamisjärjestelmät, 
videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, 
joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja 
voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, 
analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien 
kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin;

a) teknologian hankinta ja/tai 
kehittäminen, mukaan lukien laitteisto ja 
ohjelmisto, alusten 
paikantamisjärjestelmät, 
videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, 
joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja 
voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, 
analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien 
kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin;

Or. el

Tarkistus 2073
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten osatekijöiden hankinta ja 
asentaminen, joiden avulla voidaan 
varmistaa tietojen siirto kalastuksessa ja 
kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 
mukana olevilta toimijoilta asianomaisille 
jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille, 
mukaan lukien osatekijät, joita tarvitaan 
valvontatarkoituksiin käytettävissä 

b) sellaisten osatekijöiden, mukaan lukien 
laitteisto ja ohjelmisto, kehittäminen, 
hankinta ja asentaminen, joiden avulla 
voidaan varmistaa tietojen siirto 
kalastuksessa ja kalastustuotteiden kaupan 
pitämisessä mukana olevilta toimijoilta 
asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n 
viranomaisille, mukaan lukien osatekijät, 
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sähköisissä kirjaamis- ja 
raportointijärjestelmissä, alusten 
seurantajärjestelmissä ja automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissä;

joita tarvitaan valvontatarkoituksiin 
käytettävissä sähköisissä kirjaamis- ja 
raportointijärjestelmissä, alusten 
seurantajärjestelmissä ja automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissä;

Or. pt

Tarkistus 2074
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten osatekijöiden hankinta ja 
asentaminen, joiden avulla voidaan 
varmistaa tietojen siirto kalastuksessa ja 
kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 
mukana olevilta toimijoilta asianomaisille 
jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille, 
mukaan lukien osatekijät, joita tarvitaan 
valvontatarkoituksiin käytettävissä 
sähköisissä kirjaamis- ja 
raportointijärjestelmissä, alusten 
seurantajärjestelmissä ja automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissä;

b) sellaisten osatekijöiden kehittäminen, 
hankinta ja asentaminen, joiden avulla 
voidaan varmistaa tietojen siirto 
kalastuksessa ja kalastustuotteiden kaupan 
pitämisessä mukana olevilta toimijoilta 
asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n 
viranomaisille, mukaan lukien osatekijät, 
joita tarvitaan valvontatarkoituksiin 
käytettävissä sähköisissä kirjaamis- ja 
raportointijärjestelmissä, alusten 
seurantajärjestelmissä ja automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissä;

Or. es

Tarkistus 2075
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten osatekijöiden hankinta ja 
asentaminen, joiden avulla voidaan 
varmistaa tietojen siirto kalastuksessa ja 
kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 
mukana olevilta toimijoilta asianomaisille 

b) sellaisten osatekijöiden kehittäminen, 
hankinta ja asentaminen, joiden avulla 
voidaan varmistaa tietojen siirto 
kalastuksessa ja kalastustuotteiden kaupan 
pitämisessä mukana olevilta toimijoilta 
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jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille, 
mukaan lukien osatekijät, joita tarvitaan 
valvontatarkoituksiin käytettävissä 
sähköisissä kirjaamis- ja 
raportointijärjestelmissä, alusten 
seurantajärjestelmissä ja automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissä;

asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n 
viranomaisille, mukaan lukien osatekijät, 
joita tarvitaan valvontatarkoituksiin 
käytettävissä sähköisissä kirjaamis- ja 
raportointijärjestelmissä, alusten 
seurantajärjestelmissä ja automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissä;

Or. es

Tarkistus 2076
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten osatekijöiden hankinta ja 
asentaminen, joiden avulla voidaan 
varmistaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 58 artiklassa määritelty 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jäljitettävyys;

c) sellaisten osatekijöiden, mukaan lukien 
laitteisto ja ohjelmisto, kehittäminen, 
hankinta ja asentaminen, joiden avulla 
voidaan varmistaa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 58 artiklassa 
määritelty kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jäljitettävyys;

Or. pt

Tarkistus 2077
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten osatekijöiden hankinta ja 
asentaminen, joiden avulla voidaan 
varmistaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 58 artiklassa määritelty 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jäljitettävyys;

c) sellaisten osatekijöiden kehittäminen, 
hankinta ja asentaminen, joiden avulla 
voidaan varmistaa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 58 artiklassa 
määritelty kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jäljitettävyys;

Or. es
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Tarkistus 2078
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten osatekijöiden hankinta ja 
asentaminen, joiden avulla voidaan 
varmistaa neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 58 artiklassa määritelty 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jäljitettävyys;

c) sellaisten osatekijöiden kehittäminen, 
hankinta ja asentaminen, joiden avulla 
voidaan varmistaa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 58 artiklassa 
määritelty kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jäljitettävyys;

Or. es

Tarkistus 2079
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valvonta-alusten, -lentokoneiden ja 
-helikoptereiden nykyaikaistaminen ja 
hankinta, edellyttäen että niitä käytetään 
vähintään 60-prosenttisesti 
kalastuksenvalvontaan;

e) valvonta-alusten, -lentokoneiden ja 
-helikoptereiden nykyaikaistaminen ja 
hankinta, edellyttäen että niitä käytetään 
kalastuksenvalvontaan vähintään 60-
prosenttisesti laitteen 
kokonaiskäyttöajasta vuositasolla 
laskettuna;

Or. pt

Tarkistus 2080
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) valvonta-alusten, -lentokoneiden ja -
helikoptereiden nykyaikaistaminen ja 
hankinta, edellyttäen että niitä käytetään 
vähintään 60-prosenttisesti 
kalastuksenvalvontaan;

e) valvonta-alusten, -lentokoneiden ja -
helikoptereiden nykyaikaistaminen ja 
hankinta, edellyttäen että niitä käytetään 
vuodessa vähintään 60-prosenttisesti 
kalastuksenvalvontaan;

Or. el

Tarkistus 2081
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kalastuksenvalvontaan liittyvien 
pilottihankkeiden toteuttaminen, mukaan 
lukien kalojen DNA-analyysi tai 
valvontaan liittyvien verkkosivustojen 
luominen;

g) innovatiivisten valvontajärjestelmien 
kehittäminen ja kalastuksenvalvontaan 
liittyvien pilottihankkeiden toteuttaminen, 
mukaan lukien kalojen DNA-analyysi tai 
valvontaan liittyvien verkkosivustojen 
luominen;

Or. pt

Tarkistus 2082
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kalastuksenvalvontaan liittyvien 
pilottihankkeiden toteuttaminen, mukaan 
lukien kalojen DNA-analyysi tai 
valvontaan liittyvien verkkosivustojen 
luominen;

g) kalastuksenvalvontaan liittyvien uusien 
järjestelmien kehittäminen ja 
pilottihankkeiden toteuttaminen, mukaan 
lukien kalojen DNA-analyysi tai 
valvontaan liittyvien verkkosivustojen 
luominen;

Or. es
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Tarkistus 2083
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kalastuksenvalvontaan liittyvien 
pilottihankkeiden toteuttaminen, mukaan 
lukien kalojen DNA-analyysi tai 
valvontaan liittyvien verkkosivustojen 
luominen;

g) innovatiivisten valvontahankkeiden 
kehittäminen ja kalastuksenvalvontaan 
liittyvien pilottihankkeiden toteuttaminen, 
mukaan lukien kalojen DNA-analyysi tai 
valvontaan liittyvien verkkosivustojen 
luominen;

Or. es

Tarkistus 2084
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) toimintaan liittyvät kustannukset 
valvottaessa tehostetusti kantoja, jotka 
kuuluvat erityisen yksittäisten valvonta- ja 
seurantaohjelmien piiriin neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 95 artiklan 
mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Kalastustoiminnan tarkastuksia koskevaan toimintaan liittyvien kustannusten on oltava 
tukikelpoisia EMKR:n osalta.

Tarkistus 2085
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) kalastustoimintaa koskeviin 
tarkastuksiin liittyvät 
toimintakustannukset.

Or. pt

Tarkistus 2086
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) kaikki toimintakustannukset, jotka 
koskevat tarkastusmatkoja, tarkastajien 
turvalaitteita ja koulutusta, kokousten 
järjestämistä ja niihin osallistumista sekä 
jäsenvaltioiden toteuttamaa 
tarkastusvälineiden vuokraamista tai 
ostamista.

Or. pt

Perustelu

Kalastustoimintaa koskeviin tarkastuksiin liittyvien toimintakustannusten on oltava suoran 
hallinnoinnin osalta säädetyn (86 artiklan c kohta) tavoin tukikelpoisia myös yhteistyössä 
toteutettavassa hallinnoinnissa.

Tarkistus 2087
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) toimintaan liittyvät kustannukset 
valvottaessa tehostetusti kantoja, jotka 
kuuluvat erityisen yksittäisten valvonta- ja 
seurantaohjelmien piiriin neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 95 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2088
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) valvonnan vahvistamisesta aiheutuvat 
operatiiviset kustannukset kalastuksissa, 
joihin sovelletaan neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 95 artiklan mukaisia 
yksittäisiä valvonta- ja seurantaohjelmia.

Or. es

Tarkistus 2089
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) toimintaan liittyvät kustannukset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 102 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti laaditun 
toimintasuunnitelman toteuttamista.

Or. en
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Tarkistus 2090
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valvonta- ja tarkastusohjelmien 
kohteena olevien kantojen tehostetusta 
valvonnasta aiheutuvat 
toimintakustannukset.

Or. pt

Tarkistus 2091
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 2 kohdan h, i ja j 
alakohdassa luetellut toimenpiteet ovat 
tukikelpoisia ainoastaan, jos ne liittyvät 
viranomaisten toteuttamiin 
valvontatoimiin.

3. Tämän artiklan 2 kohdan h, i, j sekä 
j a alakohdassa luetellut toimenpiteet ovat 
tukikelpoisia ainoastaan, jos ne liittyvät 
viranomaisten toteuttamiin 
valvontatoimiin.

Or. pt

Tarkistus 2092
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä ovat tämän artiklan 2 
kohdan d ja h alakohdassa luetellut 
toimenpiteet, maksajavirastoksi voidaan 

4. Kun kyseessä ovat tämän artiklan 2 
kohdan d ja h alakohdassa luetellut 
toimenpiteet, hallintoviranomaiseksi 
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nimetä ainoastaan yksi osallistuvista 
jäsenvaltioista.

voidaan nimetä ainoastaan yksi 
osallistuvista jäsenvaltioista.

Or. pt

Tarkistus 2093
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
78 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

78 a artikla
Valvonnan vahvistamiseksi ja 

yhdenmukaistamiseksi toteutettavat 
yhteiset toimet

1. Valvonnan vahvistamiseksi ja 
yhdenmukaistamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää sellaisille 
kansainvälisille hankkeille, joissa 
pannaan täytäntöön ja testataan 
valvontaa, tarkastuksia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevia 
valtioiden välisiä järjestelmiä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
46 artiklan mukaisesti; lisäksi asiaa 
täsmennetään 
20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1224/2009 yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen 
noudattaminen.
2. Erityisesti seuraavantyyppiset toimet 
ovat tukikelpoisia:
a) kalastustoiminnan seuranta-, valvonta- 
ja tarkkailutehtävistä vastaavan 
henkilöstön kansainväliset 
koulutusohjelmat
b) aloitteet, kuten työryhmien toiminnan 
organisoimista ja tiedotusmateriaalin 
laatimista koskevat aloitteet, joiden 
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tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
unionin säännöksien tulkintaa ja niihin 
perustuvaa valvontaa.

Or. fr

Tarkistus 2094
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten 
biologisten, teknisten, ympäristöä 
koskevien ja sosioekonomisten tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen ohjelman puitteissa.

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten 
biologisten, teknisten, ympäristöä 
koskevien ja sosioekonomisten tietojen 
keruuta, hallintaa, analysointia ja käyttöä 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun monivuotisen ohjelman 
puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 2095
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten 
biologisten, teknisten, ympäristöä 
koskevien ja sosioekonomisten tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen ohjelman puitteissa.

1. EMKR:stä tuetaan biologisten, teknisten, 
ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun monivuotisen ohjelman 
puitteissa varmistamalla asianmukainen 
ja riittävä jäsenvaltioiden rahoitusosuus.

Or. pt
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Tarkistus 2096
Kriton Arsenis, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten 
biologisten, teknisten, ympäristöä 
koskevien ja sosioekonomisten tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen ohjelman puitteissa.

1. EMKR:stä tuetaan sellaisten 
ensisijaisten biologisten, teknisten, 
ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä, jotka 
ovat tarpeen ekosysteemilähtöisen 
kalastuksen ja vesiviljelyn kestävää hoitoa 
varten, mukaan luettuina tiedot, joita 
tarvitaan pyydettävien lajien kantojen 
palauttamiseksi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi 
vuoteen 2015 mennessä ja pitämiseksi 
tämän kokoisina sekä ympäristön hyvän 
tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 
mennessä ja sen ylläpitämiseksi 
direktiivin 2008/56/EY vaatimusten 
mukaisesti, [yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun monivuotisen ohjelman 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 2097
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
kerääminen, käsittely, hallinnointi ja 
käyttö;

Or. pt
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Perustelu

Tietojen keräämisestä ja käsittelystä aiheutuvien toimintakustannusten on oltava tukikelpoisia 
EMKR:n osalta.

Tarkistus 2098
Julie Girling, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
keruu, hallinnointi ja käyttö;

Or. en

Tarkistus 2099
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
kerääminen, hallinnointi ja käyttö;

Or. pt

Tarkistus 2100
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 



AM\923822FI.doc 17/182 PE502.260v01-00

FI

hallinnointi ja käyttö; keruu, hallinnointi ja käyttö;

Or. en

Tarkistus 2101
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
keruu, hallinnointi ja käyttö;

Or. es

Tarkistus 2102
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
keruu, hallinnointi ja käyttö;

Or. es

Tarkistus 2103
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
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hallinnointi ja käyttö; kerääminen, hallinnointi ja käyttö,

Or. el

Tarkistus 2104
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komission teksti Tarkistus

a a) teknologian hankinta ja/tai 
kehittäminen, mukaan lukien edellä 
mainittujen tietojen keräämistä, 
hallinnointia ja käyttöä varten tarvittavat 
laitteet ja tietokoneohjelmat;

Or. pt

Tarkistus 2105
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalliset monivuotiset näytteenotto-
ohjelmat;

b) kansalliset ja rajat ylittävät 
monivuotiset näytteenotto-ohjelmat;

Or. pt

Tarkistus 2106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kansalliset monivuotiset näytteenotto-
ohjelmat;

b) kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
toteutettavat monivuotiset näytteenotto-
ohjelmat;

Or. es

Tarkistus 2107
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalliset monivuotiset näytteenotto-
ohjelmat;

b) kansalliset ja valtioiden väliset 
monivuotiset näytteenotto-ohjelmat;

Or. es

Tarkistus 2108
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalliset monivuotiset näytteenotto-
ohjelmat;

b) kansalliset ja kansainväliset 
monivuotiset näytteenotto-ohjelmat,

Or. el

Tarkistus 2109
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) merellä toteutettava kaupallisen ja 
virkistyskalastuksen seuranta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 2110
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) merellä toteutettava kaupallisen ja 
virkistyskalastuksen seuranta;

c) merellä toteutettava kaupallisen ja 
virkistyskalastuksen seuranta, mukaan 
lukien meren eliöiden ja lintujen 
tahattoman pyynnin seuranta;

Or. es

Tarkistus 2111
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sosioekonomiset vaikutukset 
työpaikkojen luomiseen kalastus- ja 
jalostusalalla.

Or. es

Tarkistus 2112
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) kalastusasiantuntijoiden kokousten 
järjestäminen ja hallinnointi;

Or. pt

Tarkistus 2113
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) kalastusalan tieteelliseen ja tekniseen 
asiantuntemukseen liittyvien vuotuisten 
työohjelmien hallinnointi, tietojen 
toimittamista koskevien pyyntöjen ja 
tietokokonaisuuksien käsittely sekä 
tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen 
neuvonnan tarjontaan tähtäävät 
valmistelevat työt.

Or. pt

Tarkistus 2114
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 
koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten lausuntojen antamisesta 
vastaavien kansainvälisten elinten 

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 
koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten, taloudellisten ja teknisten 
lausuntojen antamisesta vastaavien 
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kokouksiin. kansainvälisten elinten kokouksiin.

Or. en

Perustelu

Helpotetaan tiedonkeruuseen liittyviin kokouksiin osallistumista.

Tarkistus 2115
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 
koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten lausuntojen antamisesta 
vastaavien kansainvälisten elinten 
kokouksiin.

e) jäsenvaltioiden edustajien ja niiden 
tieteellisten asiantuntijoiden 
osallistuminen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
alueellisiin koordinointikokouksiin, 
sellaisten alueellisten kalastusjärjestöjen 
kokouksiin, joiden jäsen tai tarkkailijajäsen 
EU on, ja tieteellisten lausuntojen 
antamisesta vastaavien kansainvälisten 
elinten kokouksiin.

Or. fr

Tarkistus 2116
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 

e) jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten edustajien 
osallistuminen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
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koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten lausuntojen antamisesta 
vastaavien kansainvälisten elinten 
kokouksiin.

37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
alueellisiin koordinointikokouksiin, 
sellaisten alueellisten kalastusjärjestöjen 
kokouksiin, joiden jäsen tai tarkkailijajäsen 
EU on, ja tieteellisten lausuntojen 
antamisesta vastaavien kansainvälisten 
elinten kokouksiin.

Or. es

Tarkistus 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 
koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten lausuntojen antamisesta 
vastaavien kansainvälisten elinten 
kokouksiin.

e) jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
alueiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 
koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten lausuntojen antamisesta 
vastaavien kansainvälisten elinten 
kokouksiin.

Or. es

Tarkistus 2118
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tiedonkeruu- ja 
tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen 
ja pilottitutkimusten täytäntöönpano 
nykyisten tiedonkeruu- ja 
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tiedonhallintajärjestelmien 
kehittämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 2119
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tietojen keräämisestä ja käsittelystä 
aiheutuvat toimintakustannukset.

Or. pt

Tarkistus 2120
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tietojen keruu- ja 
hallinnointijärjestelmien parantaminen ja 
kokeellisten tutkimusten suorittaminen 
olemassa olevien tietojen keruu- ja 
hallinnointijärjestelmien parantamiseksi.

Or. es

Tarkistus 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
79 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Tekninen apu jäsenvaltioiden aloitteesta

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
jäsenvaltion aloitteesta seuraaviin 
tarkoituksiin enintään 6 prosenttia 
toimintaohjelman kokonaismäärästä:
a) [yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 52 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut teknisen avun 
toimenpiteet;
b) sellaisten kansallisten verkostojen 
perustaminen, joiden tarkoituksena on 
tiedon levittäminen, valmiuksien 
kehittäminen, parhaiden käytänteiden 
vaihtaminen ja paikallisten kalastusalan 
toimintaryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen jäsenvaltioiden alueella.
2. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa 1 kohdassa tarkoitettu 
enimmäismäärä voidaan 
poikkeuksellisesti ylittää.

Or. pt

Tarkistus 2122
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Artikla 79 a
Erityistavoitteet

1. Tämän luvun mukaisilla toimenpiteillä 
tuetaan yhdennetyn meripolitiikan 
kehitystä ja toteuttamista mukaan lukien:
a) yhdennetty merivalvontajärjestelmä, 
erityisesti yhteinen 
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tietojenvaihtoympäristö (CISE), 
b) meriympäristön, erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden kuten 
Natura 2000 -alueiden suojelun 
edistäminen, lisäksi mitä on vahvistettu 
35 artiklassa ja meren ja rannikon 
luonnonvarojen kestävyysperiaatteita 
noudattava käyttö sekä meriympäristöön 
vaikuttavien ihmisen kestävän toiminnan 
rajojen määrittäminen edelleen 
meristrategiadirektiivin mukaisesti;
c) merialueiden suunnittelu ja 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito;
d) meriasioita koskevan yhtenäisen 
lähestymistavan edistäminen ja 
kansalaisten, julkisten ja yksityisten 
tahojen meritietoisuuden lisääminen.
2. Toimintaohjelman muutokset eivät 
muuta 15 artiklan 7 kohdassa mainittujen 
varojen jakoa.

Or. pl

Tarkistus 2123
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Seuraamukset

Siirretään komissiolle valta antaa 
150 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä jäsenvaltioiden rankaisemiseksi 
jäädyttämällä niille osoitetut EMKR:n 
varat ja/tai vähentämällä niitä, jos 
jäsenvaltio:
1. ei täytä tiedonkeruuta ja tietojen siirtoa 
koskevia velvollisuuksiaan tai ei ilmoita 
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tosiasiallista 
kalastuslaivastokapasiteettiaan;
2. ei pysty ratkaisemaan vesillään ja/tai 
kalastuslaivastossaan harjoitettavan 
laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän (IUU) kalastuksen 
aiheuttamia ongelmia.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltiot eivät aina täytä ilmoitusvelvollisuuksiaan, tarvitaan tehokas väline näiden 
yleisten EU:n säännösten noudattamisen lisäämiseksi.

Tarkistus 2124
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
79 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Artikla 79 b
Hyväksyttävät toimet

1. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 
voi tukea toimia 79 a artiklassa 
määrättyjen tavoitteiden mukaisia toimia, 
kuten:
a) yhdennetty merivalvonnan tavoitteiden, 
erityisesti yhteisen 
tietojenvaihtoympäristön (CISE) 
tavoitteiden saavuttamista edistävät 
toimet;
b) meriympäristön suojelu, erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden kuten 
Natura 2000 -alueiden suojelu 
direktiivien 92/43 ja 2009/14 mukaisten 
velvoitteiden hengessä;
c) meriosaamisen parantaminen 
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meristrategiapuitedirektiivin mukaisten 
seurantaohjelmien ja toimenpiteiden 
käynnistämiseksi tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti;
d) merten aluesuunnittelun ja 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon kehitystä ja toteuttamista tukevien 
toimien tukeminen; 
e) tiedotus- ja julkistamistoimenpiteet.
2. Kansallisissa hallintotehtävissä 
työskentelevien henkilöiden palkkoja ei 
hyväksytä tukikelpoisten toimien kuluiksi.

Or. pl

Tarkistus 2125
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VI a LUKU
Yhdennetty meripolitiikka

Or. pt

Tarkistus 2126
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VI a luku
Yhdennetyn meripolitiikan toimenpiteet, 
joita rahoitetaan yhteisen hallinnoinnin 

kehyksessä

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää nivoa yhteen kalastus- ja vesiviljelytoimintoja ja yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä ei kyseenalaisteta toimenpiteitä, jotka ovat komission 
toteuttaman suoran hallinnoinnin alaisia. Sisällyttämällä asiakirjaan yhteisesti hallinnoitua 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva luku pyritään vahvistamaan sen täytäntöönpanoa eri 
jäsenvaltioissa siten, että toimintaohjelmiin sisällytetään yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva 
osio.

Tarkistus 2127
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – 79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Maantieteellinen soveltamisala

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 
2 artiklassa säädetään, tätä lukua 
sovelletaan myös toimiin, jotka 
toteutetaan Euroopan unionin alueen 
ulkopuolella.

Or. pt

Katso asiakirjan COM(2011)0804 80 artiklan sanamuoto.

Tarkistus 2128
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – 79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Maantieteellinen soveltamisala
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Poikkeuksena siihen, mitä tämän 
asetuksen 2 artiklassa säädetään, tätä 
lukua sovelletaan myös toimiin, joita 
toteutetaan Euroopan unionin alueen 
ulkopuolella.

Or. fr

Katso 80 artiklan sanamuoto asiakirjassa COM(2011)0804.

Perustelu

On tärkeää nivoa yhteen kalastus- ja vesiviljelytoimintoja ja yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä ei kyseenalaisteta toimenpiteitä, jotka ovat komission 
toteuttaman suoran hallinnoinnin alaisia. Sisällyttämällä asiakirjaan yhteisesti hallinnoitua 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva luku pyritään vahvistamaan sen täytäntöönpanoa eri 
jäsenvaltioissa siten, että toimintaohjelmiin sisällytetään yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva 
osio.

Tarkistus 2129
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – 79 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 b artikla
Soveltamisala ja tavoitteet

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään 
unionin yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Sen 
tavoitteena on
a) edistää mereen ja rannikkoon liittyvien 
kysymysten yhdennetyn hallinnoinnin 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa 
paikallisella, alueellisella, kansallisella, 
merialueiden, EU:n ja kansainvälisellä 
tasolla erityisesti seuraavilla tavoilla:
i) edistämällä toimia, joilla jäsenvaltioita 
ja EU:n alueita kannustetaan 
kehittämään meriasioiden yhdennettyä 
hallinnointia, ottamaan se käyttöön tai 
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panemaan se täytäntöön;
ii) edistämällä mereen ja 
merenkulkualaan liittyviä asioita 
koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja 
niiden kesken, merialuestrategioiden 
kehittäminen mukaan lukien;
iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia;
iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 
tasolla, kolmansien maiden kanssa 
käytävä kahdenvälinen vuoropuhelu 
mukaan lukien, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EU:n ja kyseisten 
kolmansien maiden välillä mahdollisesti 
olevien muiden sopimusten tai 
järjestelyjen soveltamista;
v) parantamalla meriasioita koskevan 
yhdennetyn lähestymistavan näkyvyyttä ja 
lisäämällä viranomaisten, yksityissektorin 
ja suuren yleisön tietoisuutta siitä;
b) edistää sellaisten eri merielinkeinoja 
hyödyttävien monialaisten aloitteiden 
ja/tai alakohtaisten politiikkojen 
kehittämistä, joissa otetaan huomioon 
nykyisin käytössä olevat välineet ja 
aloitteet ja jotka perustuvat tällaisiin 
välineisiin ja aloitteisiin, kuten
i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen 
ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta 
ottaen samaan aikaan asianmukaisesti 
huomioon nykyisin käytössä olevat ja 
tulevat järjestelmät;
ii) merten aluesuunnittelu sekä 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito;
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iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
korkealaatuisen merialan tietopohjan 
kehittäminen asteittain, joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken;
c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia 
tekniikoita rannikkoalueilla kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
yhteydessä täydentäen vakiintuneita 
alakohtaisia ja kansallisia toimia;
d) edistää meriympäristön ja erityisesti 
sen biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten 
Natura 2000 -alueiden, suojelua sekä 
meri- ja rannikkoalueiden varojen 
kestävää käyttöä ja määritellä tarkemmin 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajat 
erityisesti meristrategiadirektiivin 
mukaisesti.

Or. pt

Katso asiakirjan COM(2011)0804 81 artiklan sanamuoto.

Tarkistus 2130
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – 79 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 b artikla
Soveltamisala ja erityistavoitteet

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään 
unionin yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa unionin 
alueella. EMKR:n avulla taataan 
erityisesti mahdollisuus
1. vahvistaa sidosryhmien osallistumista 
yhdennetyn meripolitiikan 
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täytäntöönpanoon;
seuraavat toimet ovat tukikelpoisia:
a) kalastus- tai vesiviljelyalueiden 
toiminta-alueiden kartoittaminen
b) kalastus- tai vesiviljelytoiminnan 
sosioekonominen arviointi
c) yhteistoimintamenettelyihin 
osallistuminen
d) hallinnointimenetelmiä koskevat 
kokeilut
e) kalastusjärjestöjen rajat ylittävä tai 
kansainvälinen yhteistyö, myös 
kolmansien valtioiden järjestöjen kanssa;
2. tukea merten aluesuunnittelun 
täytäntöönpanoa sekä rannikkoalueiden 
yhdennettyä käyttöä ja hoitoa, jossa 
rohkaistaan:
a) alueelliseen tai paikalliseen 
lähestymistapaan toimijoiden 
verkottamisessa
b) kokeiluhankkeisiin, erityisesti 
saastumisen ehkäisyn ja torjunnan sekä 
meriturvallisuuden aloilla
c) edistämään merellisen ympäristön ja 
erityisesti sen biologisen 
monimuotoisuuden ja suojeltujen 
merialueiden, kuten Natura 2000 
-verkostoon kuuluvien alueiden, suojelua
d) merellistä ympäristöä koskevaa 
tietämystä valvonta- ja toimintaohjelmien 
laatimiseksi;
3. yhdennetyn meripolitiikan monialaisen 
luonteen huomioon ottaen tämän luvun 
mukaiseen tukeen oikeutetut edunsaajat 
ovat eri merialan toimijoista koostuvia 
yhteenliittymiä; tällä tarkoitetaan 
erityisesti kalastajia ja vesiviljelijöitä, 
tieteen alaa edustavia elimiä, alueellisia 
yhteisöjä, ammattijärjestöjä ja yhdistyksiä.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää nivoa yhteen kalastus- ja vesiviljelytoimintoja ja yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä ei kyseenalaisteta toimenpiteitä, jotka ovat komission 
toteuttaman suoran hallinnoinnin alaisia. Sisällyttämällä asiakirjaan yhteisesti hallinnoitua 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva luku pyritään vahvistamaan sen täytäntöönpanoa eri 
jäsenvaltioissa siten, että toimintaohjelmiin sisällytetään yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva 
osio.

Tarkistus 2131
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
V osasto – VI a luku (uusi) – 79 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 c artikla
Tukikelpoiset toimet

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
toimiin, jotka ovat 81 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisia, 
kuten
a) tutkimukset;
b) hankkeet, testi- ja yhteistyöhankkeet 
mukaan lukien;
tiedottaminen ja parhaiden käytänteiden 
jakaminen, tietoisuuden lisäämistä 
koskevat kampanjat ja niihin liittyvät 
viestintä- ja levittämistoimet, kuten 
julkiset kampanjat, tapahtumat, 
verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito 
sekä sidosryhmien foorumit, mukaan 
lukien toimielinten tiedotustoiminta, 
jonka kohteena ovat
a) unionin poliittiset prioriteetit, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin;
b) konferenssit, seminaarit ja työpajat;
c) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, myös 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
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merialuestrategioiden ohjausmekanismit;
d) sellaisten tietoteknisten järjestelmien ja 
verkkojen kehittäminen, toiminta ja 
ylläpito, joiden avulla kalastukseen 
liittyviä tietoja voidaan kerätä, 
hallinnoida, varmentaa, analysoida ja 
vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen 
tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin.
2. Jäljempänä 81 artiklan b alakohdassa 
vahvistetun monialaisten toimien 
kehittämistä koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää seuraaviin tarkoituksiin:
a) yhdennettyä merivalvontaa koskevien 
teknisten välineiden kehittäminen ja 
täytäntöönpano erityisesti merialan 
tietojen vaihtoa koskevan hajautetun 
järjestelmän (CISE) käytön, toiminnan ja 
ylläpidon tukemiseksi varsinkin 
liittämällä yhteen nykyisin käytössä olevat 
tai tulevat järjestelmät;
b) jäsenvaltioiden väliset koordinointi- ja 
yhteistyötoimet, joilla pyritään 
kehittämään merten aluesuunnittelua ja 
rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja 
hoitoa, mukaan lukien menot, jotka 
liittyvät tietojen jakamista ja seurantaa 
koskeviin järjestelmiin ja käytänteisiin, 
arviointitoimiin, asiantuntijaverkostojen 
perustamiseen ja toimintaan sekä 
sellaisen ohjelman perustamiseen, jonka 
tavoitteena on parantaa merten 
aluesuunnittelun täytäntöönpanoon 
liittyviä jäsenvaltioiden valmiuksia;
c) tekniset välineet Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
tietoverkon perustamista ja toimintaa 
varten, jotta helpotettaisiin merialaan 
liittyvien tietojen keruuta, kokoamista, 
laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja 
jakamista verkostoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden instituutioiden välisen 
yhteistyön avulla.
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Or. pt

Katso asiakirjan COM(2011)0804 82 artiklan sanamuoto.

Tarkistus 2132
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

I LUKU Poistetaan.
Yhdennetty meripolitiikka

Or. pt

Tarkistus 2133
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla Poistetaan.
Maantieteellinen soveltamisala

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 2 
artiklassa säädetään, tätä lukua 
sovelletaan myös toimiin, jotka 
toteutetaan Euroopan unionin alueen 
ulkopuolella.

Or. pt

Tarkistus 2134
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
81 artikla
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Komission teksti Tarkistus

81 artikla Poistetaan.
Soveltamisala ja tavoitteet

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään 
unionin yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Sen 
tavoitteena on

a) edistää mereen ja rannikkoon liittyvien 
kysymysten yhdennetyn hallinnoinnin 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa 
paikallisella, alueellisella, kansallisella, 
merialueiden, EU:n ja kansainvälisellä 
tasolla erityisesti seuraavilla tavoilla:
i) edistämällä toimia, joilla jäsenvaltioita 
ja EU:n alueita kannustetaan 
kehittämään meriasioiden yhdennettyä 
hallinnointia, ottamaan se käyttöön tai 
panemaan se täytäntöön;
ii) edistämällä mereen ja 
merenkulkualaan liittyviä asioita 
koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja 
niiden kesken, merialuestrategioiden 
kehittäminen mukaan lukien;
iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia;
(iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 
tasolla, kolmansien maiden kanssa 
käytävä kahdenvälinen vuoropuhelu 
mukaan lukien, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EU:n ja kyseisten 
kolmansien maiden välillä mahdollisesti 
olevien muiden sopimusten tai 
järjestelyjen soveltamista;
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v) parantamalla meriasioita koskevan 
yhdennetyn lähestymistavan näkyvyyttä ja 
lisäämällä viranomaisten, yksityissektorin 
ja suuren yleisön tietoisuutta siitä;
b) edistää sellaisten eri merielinkeinoja 
hyödyttävien monialaisten aloitteiden 
ja/tai alakohtaisten politiikkojen 
kehittämistä, joissa otetaan huomioon 
nykyisin käytössä olevat välineet ja 
aloitteet ja jotka perustuvat tällaisiin 
välineisiin ja aloitteisiin, kuten
i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen 
ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta 
ottaen samaan aikaan asianmukaisesti 
huomioon nykyisin käytössä olevat ja 
tulevat järjestelmät;
ii) merten aluesuunnittelu sekä 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito;
iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
korkealaatuisen merialan tietopohjan 
kehittäminen asteittain, joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken;
c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia 
tekniikoita rannikkoalueilla kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
yhteydessä täydentäen vakiintuneita 
alakohtaisia ja kansallisia toimia;
d) edistää meriympäristön ja erityisesti 
sen biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten Natura 
2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 
rannikkoalueiden varojen kestävää 
käyttöä ja määritellä tarkemmin 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajat 
erityisesti meristrategiadirektiivin 
mukaisesti.

Or. pt
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Tarkistus 2135
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Tämän luvun mukaisella tuella edistetään 
unionin yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Sen 
tavoitteena on

Tämän luvun mukaisella tuella 
kannustetaan ja edistetään unionin 
yhdennetyn meripolitiikan kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Sen tavoitteena on

Or. es

Tarkistus 2136
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään 
unionin yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Sen 
tavoitteena on

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään 
unionin yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämisen ja täytäntöönpanon 
vahvistamista. Sen tavoitteena on

Or. pt

Tarkistus 2137
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistämällä toimia, joilla jäsenvaltioita ja 
EU:n alueita kannustetaan kehittämään 
meriasioiden yhdennettyä hallinnointia, 
ottamaan se käyttöön tai panemaan se 

i) edistämällä toimia, joilla jäsenvaltioita ja 
niiden alueita kannustetaan kehittämään 
meriasioiden yhdennettyä hallinnointia, 
ottamaan se käyttöön tai panemaan se 
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täytäntöön; täytäntöön;

Or. pt

Tarkistus 2138
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) edistämällä mereen ja merenkulkualaan 
liittyviä asioita koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
kanssa ja niiden kesken, 
merialuestrategioiden kehittäminen 
mukaan lukien;

ii) edistämällä mereen ja merenkulkualaan 
liittyviä asioita koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
kanssa ja niiden kesken, mukaan lukien 
kehittämällä ja panemalla täytäntöön 
merialuestrategioita ottamalla huomioon 
tasapainoinen lähestymistapa kaikilla 
merialueilla sekä merialueiden ja niiden 
osa-alueiden erityispiirteet, sekä 
tarvittaessa asiaan kuuluvia 
makroaluestrategioita;

Or. pt

Tarkistus 2139
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) edistämällä mereen ja merenkulkualaan 
liittyviä asioita koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
kanssa ja niiden kesken, 
merialuestrategioiden kehittäminen 
mukaan lukien;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Tarkistus 2140
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – -ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) naapurimaiden kanssa tehtävän 
yhteistyön ja yhteisten kalakantojen 
parantamiseksi näiden maiden kanssa 
tehdään kestävää kalastusta koskevia 
kumppanuussopimuksia; 
yhteistyösopimuksilla ei pyritä 
saavuttamaan kalastusoikeuksia EU:n 
aluksille, vaan niillä pyritään sellaiseen 
tilanteeseen, jossa EU myöntää rahoitusta 
ja teknistä tukea, jotta EU:n kolmas 
kumppanivaltio soveltaisi EU:n 
soveltamiin kestävän hallinnan 
sääntöihin rinnastettavissa olevia 
sääntöjä;

Or. it

Tarkistus 2141
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia;

iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
kansallisten viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia;

Or. pt
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Tarkistus 2142
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia;

iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia, 
erityisesti merialueita koskevien 
strategioiden kehyksessä;

Or. fr

Tarkistus 2143
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia;

iii) edistämällä sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin otetaan mukaan 
viranomaisten, alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden, 
matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia, 
erityisesti merialueita koskevien 
strategioiden puitteissa;

Or. it

Tarkistus 2144
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 
tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä 
kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan 
lukien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
EU:n ja kyseisten kolmansien maiden 
välillä mahdollisesti olevien muiden 
sopimusten tai järjestelyjen soveltamista;

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 
tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä 
kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan 
lukien, siten, että otetaan huomioon 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimus ja siihen 
perustuvat, asiaa koskevat voimassa 
olevat kansainväliset yleissopimukset, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ja 
kyseisten kolmansien maiden välillä 
mahdollisesti olevien muiden sopimusten 
tai järjestelyjen soveltamista; tällaisessa 
vuoropuhelussa on tarvittaessa käytävä 
todellista keskustelua myös 
merioikeusyleissopimuksen ratifioinnista 
ja täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 2145
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) edistää sellaisten eri merielinkeinoja 
hyödyttävien monialaisten aloitteiden ja/tai 
alakohtaisten politiikkojen kehittämistä, 
joissa otetaan huomioon nykyisin käytössä 
olevat välineet ja aloitteet ja jotka 
perustuvat tällaisiin välineisiin ja 
aloitteisiin, kuten

b) edistää sellaisten eri merielinkeinoja 
hyödyttävien monialaisten aloitteiden ja/tai 
alakohtaisten politiikkojen kehittämistä, 
joissa otetaan huomioon nykyisin käytössä 
olevat välineet ja aloitteet ja jotka voivat 
perustua tällaisiin välineisiin ja aloitteisiin, 
kuten

Or. es
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Tarkistus 2146
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen 
ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta 
ottaen samaan aikaan asianmukaisesti 
huomioon nykyisin käytössä olevat ja 
tulevat järjestelmät;

i) yhdennetty merivalvonta merialueiden 
turvallisen ja kestävän käytön 
tehostamiseksi erityisesti lisäämällä 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen 
ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta 
ottaen samaan aikaan asianmukaisesti 
huomioon nykyisin käytössä olevat ja 
tulevat yhteistyömekanismit ja 
-järjestelmät;

Or. pt

Tarkistus 2147
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen 
ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta 
ottaen samaan aikaan asianmukaisesti 
huomioon nykyisin käytössä olevat ja 
tulevat järjestelmät;

i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää 
turvallisuutta, vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta monialaisen ja rajat ylittävän 
tietojenvaihdon kautta ottaen samaan 
aikaan asianmukaisesti huomioon nykyisin 
käytössä olevat ja tulevat 
yhteistyömekanismit ja -järjestelmät; 
unionin ja jäsenvaltioiden nykyisten 
ohjelmien tehokkaamman käytön 
edistäminen olemassa olevien resurssien 
optimoimiseksi hyödyntäen olemassa 
olevia synergioita ja välttäen 
toimenpiteiden päällekkäisyyttä;

Or. es
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Tarkistus 2148
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) merten aluesuunnittelu sekä 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2149
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
korkealaatuisen merialan tietopohjan 
kehittäminen asteittain, joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken;

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
korkealaatuisen merialan tietokannan ja 
tietopohjan kehittäminen asteittain, joka 
helpottaa kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken välttäen näin 
pyrkimysten päällekkäisyyttä; tätä varten 
on hyödynnettävä mahdollisuuksien 
mukaan jäsenvaltioissa ja Euroopan 
unionissa jo olemassa olevia ohjelmia;

Or. pt

Tarkistus 2150
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
81 artikla − 1 kohta − b alakohta - iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
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korkealaatuisen merialan tietopohjan 
kehittäminen asteittain, joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken;

korkealaatuisen merialan tietopohjan 
kehittäminen asteittain, jolla vähennetään 
tietojen päällekkäisyyttä ja joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken;

Or. el

Tarkistus 2151
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää yhteistyön kehittämistä 
jäsenvaltioiden välillä pääasiassa 
vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä 
rannikkovartioston eri tehtävien välillä 
unionille koituvien mittakaavaetujen ja 
hyötyjen aikaan saamiseksi; erityistä 
huomiota on kiinnitettävä 
rannikkovartioston erilaisten tehtävien 
välisen yhteistyön lisäämiseen tai 
yhdentämiseen Euroopan 
rannikkovartioston perustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 2152
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 
tulevien merielinkeinojen yhteydessä 
täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
merielinkeinojen, rannikkoalueiden, 
saaristoalueiden ja Euroopan unionin 
syrjäisimpien alueiden yhteydessä 
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kansallisia toimia; täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 
kansallisia toimia;

Or. pt

Tarkistus 2153
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
81 artikla − 1 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 
tulevien merielinkeinojen yhteydessä 
täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 
kansallisia toimia;

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
kehittymässä olevien ja tulevien 
merielinkeinojen yhteydessä unionin 
rannikko- ja saarialueilla sekä 
syrjäisimmillä alueilla täydentäen 
vakiintuneita alakohtaisia ja kansallisia 
toimia;

Or. el

Tarkistus 2154
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistämällä inhimillisen pääoman 
käyttöä merialalla, erityisesti siten, että 
kannustetaan koulutukseen liittyviä 
yhteistyötoimia ja vaihtoja;

Or. fr

Tarkistus 2155
Guido Milana
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Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten Natura 
2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 
rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä 
ja määritellä tarkemmin meriympäristöön 
vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän 
kehityksen rajat erityisesti 
meristrategiadirektiivin mukaisesti.

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten Natura 
2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 
rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä 
noudattamalla ihmisen toiminnan 
hallintaa korostavaa ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa, joka vastaa ympäristön 
hyvän tilan saavuttamista koskevaa 
tavoitetta meristrategiadirektiivin 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 2156
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.
Tukikelpoiset toimet

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
toimiin, jotka ovat 81 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisia, 
kuten
a) tutkimukset;
b) hankkeet, testi- ja yhteistyöhankkeet 
mukaan lukien;
c) tiedottaminen ja parhaiden 
käytänteiden jakaminen, tietoisuuden 
lisäämistä koskevat kampanjat ja niihin 
liittyvät viestintä- ja levittämistoimet, 
kuten julkiset kampanjat, tapahtumat, 
verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito 
sekä sidosryhmien foorumit, mukaan 
lukien toimielinten tiedotustoiminta, joka 
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koskee unionin poliittisia prioriteetteja, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin;
d) konferenssit, seminaarit ja työpajat;
e) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, myös 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
merialuestrategioiden ohjausmekanismit;
f) sellaisten tietoteknisten järjestelmien ja 
verkkojen kehittäminen, toiminta ja 
ylläpito, joiden avulla kalastukseen 
liittyviä tietoja voidaan kerätä, 
hallinnoida, varmentaa, analysoida ja 
vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen 
tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin.
2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa 
vahvistetun monialaisten toimien 
kehittämistä koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää seuraaviin tarkoituksiin:
a) yhdennettyä merivalvontaa koskevien 
teknisten välineiden kehittäminen ja 
täytäntöönpano erityisesti merialan 
tietojen vaihtoa koskevan hajautetun 
järjestelmän (CISE) käytön, toiminnan ja 
ylläpidon tukemiseksi varsinkin 
liittämällä yhteen nykyisin käytössä olevat 
tai tulevat järjestelmät;
b) jäsenvaltioiden väliset koordinointi- ja 
yhteistyötoimet, joilla pyritään 
kehittämään merten aluesuunnittelua ja 
rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja 
hoitoa, mukaan lukien menot, jotka 
liittyvät tietojen jakamista ja seurantaa 
koskeviin järjestelmiin ja käytänteisiin, 
arviointitoimiin, asiantuntijaverkostojen 
perustamiseen ja toimintaan sekä 
sellaisen ohjelman perustamiseen, jonka 
tavoitteena on parantaa merten 
aluesuunnittelun täytäntöönpanoon 
liittyviä jäsenvaltioiden valmiuksia;
c) tekniset välineet Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
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tietoverkon perustamista ja toimintaa 
varten, jotta helpotettaisiin merialaan 
liittyvien tietojen keruuta, kokoamista, 
laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja 
jakamista verkostoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden instituutioiden välisen 
yhteistyön avulla.

Or. pt

Tarkistus 2157
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimukset; a) tutkimukset, hankkeet, testihankkeet 
mukaan lukien;

Or. es

Tarkistus 2158
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeet, testi- ja yhteistyöhankkeet 
mukaan lukien;

b) hankkeet niiden suunnittelusta 
toteuttamiseen asti, testihankkeet ja 
kansalliset tai rajat ylittävät 
yhteistyöhankkeet mukaan lukien;

Or. pt

Tarkistus 2159
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeet, testi- ja yhteistyöhankkeet 
mukaan lukien;

b) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, kuten 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
merialuestrategioiden ohjausmekanismit;

Or. es

Tarkistus 2160
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedottaminen ja parhaiden käytänteiden 
jakaminen, tietoisuuden lisäämistä 
koskevat kampanjat ja niihin liittyvät 
viestintä- ja levittämistoimet, kuten julkiset 
kampanjat, tapahtumat, verkkosivujen 
kehittäminen ja ylläpito sekä sidosryhmien 
foorumit, mukaan lukien toimielinten 
tiedotustoiminta, joka koskee unionin 
poliittisia prioriteetteja, edellyttäen että ne 
liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin;

c) tiedottaminen ja parhaiden käytänteiden 
sekä eurooppalaisten tutkimushankkeiden 
asiamukaisten tulosten jakaminen, 
tietoisuuden lisäämistä koskevat kampanjat 
ja niihin liittyvät viestintä- ja 
levittämistoimet, kuten julkiset kampanjat, 
tapahtumat, verkkosivujen kehittäminen ja 
ylläpito sekä sidosryhmien foorumit, 
mukaan lukien toimielinten 
tiedotustoiminta, joka koskee unionin 
poliittisia prioriteetteja, edellyttäen että ne 
liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin;

Or. el

Tarkistus 2161
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) konferenssit, seminaarit ja työpajat; d) konferenssit, seminaarit, foorumit ja 
työpajat;

Or. pt

Tarkistus 2162
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, myös 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
merialuestrategioiden ohjausmekanismit;

e) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, myös 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
merialuestrategioiden kehittämisen 
tukeminen;

Or. pt

Tarkistus 2163
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, myös 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
merialuestrategioiden ohjausmekanismit;

e) parhaiden käytänteiden vaihto, 
koordinointitoimet, myös 
tietojenvaihtoverkostot, ja 
merialuestrategioiden kehittämisen 
tukeminen,

Or. el

Tarkistus 2164
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sellaisten tietoteknisten järjestelmien ja 
verkkojen kehittäminen, toiminta ja 
ylläpito, joiden avulla kalastukseen 
liittyviä tietoja voidaan kerätä, hallinnoida, 
varmentaa, analysoida ja vaihtaa, 
otantamenetelmien kehittäminen tällaisia 
tietoja varten sekä yhteenliittäminen 
monialaisiin tiedonvaihtojärjestelmiin.

f) sellaisten tietoteknisten järjestelmien ja 
verkkojen kehittäminen, toiminta ja 
ylläpito, joiden avulla tietoja voidaan 
kerätä, hallinnoida, varmentaa, analysoida 
ja vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen 
tällaisia tietoja varten sekä 
yhteenliittäminen monialaisiin 
tiedonvaihtojärjestelmiin.

Or. pt

Tarkistus 2165
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) koulutushankkeet tietämyksen ja 
ammattitaidon kehittämiseksi sekä toimet 
työllisyyden edistämiseksi merialalla;

Or. it

Tarkistus 2166
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) asetuksen yhteisiä määräyksiä 
koskevassa 51 artiklassa tarkoitetut 
teknisen avun toimenpiteet.

Or. fr
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Tarkistus 2167
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) sellaisten välineiden tarjoaminen ja 
määrittäminen, jotka soveltuvat 
rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön 
ja merten aluesuunnitteluun sekä 
yhteisten luonnonvarojen hoitoon 
merialuetasolla.

Or. it

Tarkistus 2168
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa 
vahvistetun monialaisten toimien 
kehittämistä koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

2. Edellä 81 artiklan b ja b a alakohdassa 
vahvistetun rajat ylittävien ja monialaisten 
toimien kehittämistä koskevan 
erityistavoitteen saavuttamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. el

Tarkistus 2169
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa 
vahvistetun monialaisten toimien 
kehittämistä koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa 
vahvistetun rajat ylittävien ja monialaisten 
toimien kehittämistä koskevan 
erityistavoitteen saavuttamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. pt

Tarkistus 2170
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltioiden väliset koordinointi- ja 
yhteistyötoimet, joilla pyritään kehittämään 
merten aluesuunnittelua ja 
rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja 
hoitoa, mukaan lukien menot, jotka 
liittyvät tietojen jakamista ja seurantaa 
koskeviin järjestelmiin ja käytänteisiin, 
arviointitoimiin, asiantuntijaverkostojen 
perustamiseen ja toimintaan sekä sellaisen 
ohjelman perustamiseen, jonka tavoitteena 
on parantaa merten aluesuunnittelun 
täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden 
valmiuksia;

b) jäsenvaltioiden väliset ja tarvittaessa 
jäsenvaltioiden ja alueiden väliset 
koordinointi- ja yhteistyötoimet, joilla 
pyritään kehittämään merten 
aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden 
yhdennettyä käyttöä ja hoitoa, mukaan 
lukien menot, jotka liittyvät tietojen 
jakamista ja seurantaa koskeviin 
järjestelmiin ja käytänteisiin, 
arviointitoimiin, asiantuntijaverkostojen 
perustamiseen ja toimintaan sekä sellaisen 
ohjelman perustamiseen, jonka tavoitteena 
on parantaa merten aluesuunnittelun 
täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden 
valmiuksia;

Or. it

Tarkistus 2171
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – c alakohta



PE502.260v01-00 56/182 AM\923822FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

c) tekniset välineet Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
tietoverkon perustamista ja toimintaa 
varten, jotta helpotettaisiin merialaan 
liittyvien tietojen keruuta, kokoamista, 
laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja 
jakamista verkostoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden instituutioiden välisen 
yhteistyön avulla.

c) tekniset välineet Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
tietoverkon perustamista ja toimintaa 
varten, jotta helpotettaisiin merialaan 
liittyvien tietojen ja tietämyksen keruuta, 
hankkimista, kokoamista, 
laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja 
jakamista verkostoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden instituutioiden välisen 
yhteistyön avulla.

Or. pt

Tarkistus 2172
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekniset välineet Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
tietoverkon perustamista ja toimintaa 
varten, jotta helpotettaisiin merialaan 
liittyvien tietojen keruuta, kokoamista, 
laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja 
jakamista verkostoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden instituutioiden välisen 
yhteistyön avulla.

c) tekniset välineet Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
tietoverkon perustamista ja toimintaa 
varten, jotta helpotettaisiin merialaan 
liittyvien tietojen ja tietämyksen keruuta, 
hankkimista, kokoamista, 
laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja 
jakamista verkostoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden instituutioiden välisen 
yhteistyön avulla.

Or. fr

Tarkistus 2173
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) YKP:n mukainen tieteellinen neuvonta; a) YKP:n mukaisten tieteellisten 
lausuntojen keruu, hallinta ja 
levittäminen;

Or. en

Tarkistus 2174
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) YKP:n mukaiset valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
erityistoimenpiteet,

b) YKP:n mukaiset valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
erityistoimenpiteet, mukaan lukien 
työpaikoilla tehtävät tarkastukset;

Or. it

Tarkistus 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vapaaehtoiset rahoitusosuudet 
kansainvälisille järjestöille;

c) vapaaehtoiset rahoitusosuudet 
kansainvälisille järjestöille; vapaaehtoiset 
ja pakolliset rahoitusosuudet alueellisille 
kalastusjärjestöille olisi rahoitettava 
yhteisessä rahoituskehyksessä 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 2176
Struan Stevenson
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Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) markkinatietous; e) markkinatietous, mukaan lukien 
sähköisten markkinoiden luominen;

Or. en

Tarkistus 2177
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

84 a artikla
Säilyttämistoimenpiteet

[Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 17 ja 21 artiklassa 
tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää jäsenvaltioiden toteuttamille 
aloitteille, joiden nojalla tehdään 
yhteistyötä ja pannaan täytäntöön yhteisiä 
toimenpiteitä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 9, 
10 ja 11 artiklan mukaisesti laadituissa 
monivuotisissa suunnitelmissa asetettujen 
tavoitteiden ja päämäärien 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2178
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää YKP:n 
mukaisten moitteetonta ja tehokasta 
kalastuksenhoitoa koskevien päätösten 
edellyttämien tieteellisten suoritteiden 
toimittamista ja erityisesti tieteellisiin 
lausuntoihin ja tieteelliseen neuvontaan 
suoraan liittyvien soveltavan tutkimuksen 
hankkeiden toteuttamista varten.

1. EMKR:n tukea myönnetään YKP:n 
mukaisten moitteetonta ja tehokasta 
kalastuksenhoitoa koskevien päätösten 
edellyttämien tieteellisten suoritteiden 
toimittamista ja erityisesti tieteellisiin 
lausuntoihin ja tieteelliseen neuvontaan 
suoraan liittyvien soveltavan tutkimuksen 
hankkeiden toteuttamista varten.

Or. pt

Tarkistus 2179
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YKP:n täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä tarvittavat tutkimukset ja 
pilottihankkeet, vaihtoehtoiset kestävät 
kalastuksenhoitomenetelmät mukaan 
lukien;

a) YKP:n täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä tarvittavat tutkimukset ja 
pilottihankkeet, vaihtoehtoiset kestävät 
kalastuksen ja vesiviljelyn 
hoitomenetelmät mukaan lukien;

Or. pt

Tarkistus 2180
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YKP:n täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä tarvittavat tutkimukset ja 
pilottihankkeet, vaihtoehtoiset kestävät 
kalastuksenhoitomenetelmät mukaan 
lukien;

a) YKP:n täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä tarvittavat tutkimukset ja 
pilottihankkeet, vaihtoehtoiset kestävät 
kalastuksenhoitomenetelmät mukaan 
lukien, myös alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kehyksessä;
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Or. fr

Tarkistus 2181
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

a a) YKP:n täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä biologisesti ja 
maantieteellisesti haavoittuvaisilla 
alueilla tarvittavat tutkimukset;

Or. pt

Tarkistus 2182
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asiantuntijoiden osallistuminen 
kalastusta koskevia tieteellisiä ja teknisiä 
näkökohtia käsitteleviin kokouksiin ja 
asiantuntijatyöryhmiin, kansainvälisiin 
neuvoa-antaviin elimiin sekä kokouksiin, 
joissa tarvitaan kalastusalan 
asiantuntijoiden kannanottoa;

c) asiantuntijoiden osallistuminen 
kalastusta koskevia tieteellisiä ja teknisiä 
näkökohtia käsitteleviin kokouksiin ja 
asiantuntijatyöryhmiin, kansainvälisiin 
neuvoa-antaviin elimiin sekä kokouksiin, 
joissa tarvitaan kalastusalan ja vesiviljelyn 
asiantuntijoiden kannanottoa;

Or. pt

Tarkistus 2183
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) tieteellisiä tutkimusohjelmia EU:n 
ulkopuolisilla alueilla toteuttavien 
tutkimusalusten rahoitus silloin, kun 
EU:n toiminta on kalastusta koskevien 
sopimusten mukaista;

Or. en

Tarkistus 2184
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden väliset yhteistyötoimet 
tiedonkeruun alalla, mukaan lukien 
sellaisten alueellisten tietokantojen 
perustaminen ja ylläpito tietojen 
säilyttämistä, hallintaa ja käyttöä varten, 
joista on hyötyä alueellisessa yhteistyössä 
ja jotka parantavat tiedonkeruuta ja 
hallintaa, sekä kalastuksenhoitoa tukeva 
tieteellinen asiantuntemus.

e) erilaiset alueelliset toimijat kattavat 
jäsenvaltioiden väliset yhteistyötoimet 
tiedonkeruun alalla, mukaan lukien 
sellaisten alueellisten tietokantojen 
perustaminen ja ylläpito tietojen 
säilyttämistä, hallintaa ja käyttöä varten, 
joista on hyötyä alueellisessa yhteistyössä 
ja jotka parantavat tiedonkeruuta ja 
hallintaa, sekä kalastuksenhoitoa tukeva 
tieteellinen asiantuntemus.

Or. pt

Tarkistus 2185
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sähköisten markkinoiden luominen 
markkinatoimijoiden ja käsittelijöiden 
tietojen koordinoinnin parantamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 2186
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) samaan maantieteelliseen alueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, 
joiden kohteena ovat valvonta-alukset, 
lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että 
niitä käytetään vähintään 60-prosenttisesti 
kalastuksen valvontaan;

a) samaan maantieteelliseen alueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, 
joiden kohteena ovat valvonta-alukset, 
lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että 
niitä käytetään kalastuksen valvontaan 
vähintään 60-prosenttisesti 
kokonaiskäyttöajasta vuositasolla 
laskettuna;

Or. pt

Tarkistus 2187
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menot, jotka liittyvät uuden 
valvontateknologian arvioimiseen ja 
kehittämiseen;

b) menot, jotka liittyvät uuden 
valvontateknologian sekä turvallisuus-, 
pelastus- ja valvonta-asioista EU:n 
alueella vastaavien viranomaisten ja 
elinten välisten tiedonvaihtoprosessien 
arvioimiseen ja kehittämiseen;

Or. es

Tarkistus 2188
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
88 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Neuvoa-antavat toimikunnat Neuvoa-antavat toimikunnat ja komiteat

Or. es

Tarkistus 2189
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Neuvoa-antavat toimikunnat Neuvoa-antavat toimikunnat ja 
pienimuotoiseen kalastukseen liittyvät 
järjestöt, jotka ovat valmiita jakamaan 
vastuun YKP:n soveltamisesta

Or. pt

Tarkistus 2190
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 52 artiklalla perustettujen 
neuvoa-antavien toimikuntien 
toimintakustannuksiin.

1. EMKR:n tukea myönnetään [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
52 artiklalla perustettujen alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien 
toimintakustannuksiin ja asiantuntijoiden 
käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää taata neuvoa-antavien toimikuntien toimintavarat, jotta vahvistetaan niiden 
asemaa ja valvotaan, että eri toimikunnat kehittyvät yhdenmukaisesti.

Tarkistus 2191
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 52 artiklalla perustettujen 
neuvoa-antavien toimikuntien 
toimintakustannuksiin.

1. EMKR:n tukea on myönnettävä 
neuvoa-antavan kalatalous- ja 
vesiviljelykomitean sekä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
52 artiklalla perustettujen neuvoa-antavien 
toimikuntien sekä neuvoa-antavan 
markkina-, kauppa- ja 
teollisuustoimikunnan ja/tai -komitean 
toimintakustannuksiin.

Or. es

Tarkistus 2192
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 52 artiklalla perustettujen 
neuvoa-antavien toimikuntien 
toimintakustannuksiin.

1. EMKR:n tukea myönnetään [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 52 
artiklalla perustettujen neuvoa-antavien 
toimikuntien tarpeellisiin 
toimintakustannuksiin, jotta toimikuntien 
tehtävien täydellinen ja tehokas 
toteuttaminen voidaan taata.

Or. pt
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Tarkistus 2193
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
sellaisten alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien toimintakustannusten 
tukemiseksi, jotka edistävät kalastaja- ja 
tuottajajärjestöjen sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
osallistamista ja osallistumista; 

Or. pt

Tarkistus 2194
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EMKR:stä tuetaan toiminnasta, 
teknologiasta ja tutkimuksesta aiheutuvia 
kustannuksia, jotka liittyvät tutkimusten 
toteuttamiseen yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
52 artiklalla perustettujen neuvoa-
antavien toimikuntien tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

On elintärkeää sekä hallinnollisten tavoitteiden saavuttamisen että teknisten ja tieteellisten 
raporttien toteuttamisen kannalta, että neuvoa-antavien toimikuntien tehokasta toimintaa 
varten on saatavilla riittävää suoraa rahoitusta.
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Tarkistus 2195
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvoa-antava toimikunta, jolla on 
oikeushenkilöys, voi hakea unionin tukea 
Euroopan yleistä etua tavoittelevana 
organisaationa.

2. Neuvoa-antava toimikunta ja/tai 
komitea, jolla on oikeushenkilöys, voi 
hakea unionin tukea Euroopan yleistä etua 
tavoittelevana organisaationa.

Or. es

Tarkistus 2196
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
pienimuotoiseen kalastukseen liittyville 
kalastajaryhmille, ammattijärjestöille ja 
kansalaisjärjestöille, kun otetaan 
huomioon niiden koordinointi, valmistelu 
ja osallistuminen neuvoa-antaviin 
toimikuntiin.

Or. pt

Tarkistus 2197
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus- 
ja vesiviljelytuotteita koskevan 
markkinatietouden kehittämistä ja 

EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus- 
ja vesiviljelytuotteita koskevan 
markkinatietouden kehittämistä ja 
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levittämistä koskeviin komission toimiin 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o…] 49 artiklan mukaisesti.

levittämistä koskeviin komission toimiin 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o…] 49 artiklan mukaisesti, 
mukaan lukien sähköisten markkinoiden 
luominen markkinatoimijoiden ja 
käsittelijöiden tietojen koordinoinnin 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2198
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten täytäntöönpano ja unionin 
osallistuminen alueellisiin 
kalastusjärjestöihin;

b) kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten valmistelu, seuranta ja 
arviointi ja unionin osallistuminen 
alueellisiin kalastusjärjestöihin. Näitä 
toimenpiteitä ovat tutkimukset, kokoukset, 
asiantuntijoiden toimet, väliaikaisesta 
henkilöstöstä, tietotekniikasta ja muusta 
hallinnollisesta, tieteellisestä tai teknisestä 
avusta komissiolle mahdollisesti 
aiheutuvat menot.

Or. pt

Tarkistus 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
jäsenvaltion aloitteesta seuraaviin 
tarkoituksiin enintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman kokonaismäärästä:

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
jäsenvaltion aloitteesta seuraaviin 
tarkoituksiin enintään 6 prosenttia 
toimintaohjelman kokonaismäärästä:
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Or. pt

Tarkistus 2200
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten kansallisten verkostojen 
perustaminen, joiden tarkoituksena on 
tiedon levittäminen, valmiuksien 
kehittäminen, parhaiden käytänteiden 
vaihtaminen ja paikallisten kalastusalan 
toimintaryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen jäsenvaltioiden alueella.

b) sellaisten kansallisten verkostojen 
perustaminen, joiden tarkoituksena on 
tiedon levittäminen, valmiuksien 
kehittäminen, parhaiden käytänteiden 
vaihtaminen ja paikallisten kalastusalan 
toimintaryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen.

Or. pl

Tarkistus 2201
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Todentamisviranomaiseen liittyvät 
kustannukset eivät ole tukikelpoisia 1 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 2202
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Todentamisviranomaiseen liittyvät 3. Todentamisviranomaiseen liittyvät 
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kustannukset eivät ole tukikelpoisia 1 
kohdan mukaisesti.

kustannukset ovat tukikelpoisia 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 2203
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n rahoitusosuus on vähintään 
20 prosenttia.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kyse on virheestä, jonka komissio on vahvistanut. Tällaisenaan virke ei ole ymmärrettävä.

Tarkistus 2204
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n rahoitusosuus on vähintään 20 
prosenttia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan – COM-asiakirjassa virhe.

Tarkistus 2205
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa 
tarkoitettu varastointituki;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2206
Julie Girling, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa 
tarkoitettu varastointituki;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2207
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa 
tarkoitettu varastointituki;

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 69 artiklassa 
tarkoitettu tuotantoa ja kaupan pitämistä 
koskevien suunnitelmien valmistelu, ja 
100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa 
tarkoitettu varastointituki;

Or. en
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Perustelu

Tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevat suunnitelmat ovat uudistetun YKP:n keskeinen osa ja 
niitä on tuettava suoraan 100-prosenttisesti, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin 
kaikilla tuottajajärjestöillä on tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus 2208
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 78 artiklan 2 
kohdan e alakohdassa tarkoitettu tuki;

c) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 33 a tai 
33 b artiklassa, 39 artiklan 2 kohdassa tai 
78 artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettu tuki;

Or. pt

Tarkistus 2209
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 78 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu tuki;

c) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 39 artiklan 
2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettu tuki;

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 39 artiklan 2 kohtaan esitettävän tarkistuksen kanssa. 
Kyseiseen tarkistukseen sisältyy mahdollisuus rahoittaa koneiden vaihtoa tietyin perustein.



PE502.260v01-00 72/182 AM\923822FI.doc

FI

Tarkistus 2210
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 75 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 33 a, 33 b ja 
33 c artiklassa tarkoitettu tuki.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa poikkeuksellista tilannetta koskevaa uutta 33 artiklaa sekä niitä uusia 
artikloita, joiden nojalla voidaan rahoittaa alusten romuttamista ja kalastustoiminnan 
väliaikaista lopettamista, jotka ovat hyvin tärkeitä toimenpiteitä laivaston ja 
pyyntiponnistusten mukauttamiseksi käyttävissä oleviin resursseihin.

Tarkistus 2211
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 80 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 78 artiklan 2 
kohdan a–d ja f–j alakohdassa tarkoitettu 
tuki;

d) 90 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 78 artiklan 2 
kohdan a–d ja f–j alakohdassa tarkoitettu 
tuki;

Or. pt

Perustelu

EMKR:n tuen enimmäismäärä valvontatoimien alalla ei voi olla pienempi kuin YKP:n 
rahoitustoimenpiteitä koskevassa asetuksessa tällä hetkellä määritelty määrä.

Tarkistus 2212
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 65 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

e) 80 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

Or. pt

Perustelu

Meneillään oleva yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistus edellyttää paljon vaativampia 
tietojen keruuseen liittyviä vaatimuksia, minkä vuoksi on välttämätöntä lisätä tämän YKP:n 
seurantatoimenpiteen yhteisrahoitusosuutta.

Tarkistus 2213
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 65 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

e) 80 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

Or. pt

Perustelu

Tietojen keruuseen ja hallinnointiin liittyvän EMKR:n tuen enimmäismäärän on vastattava 
tämän asian merkityksen lisääntymistä tulevassa YKP:ssä.

Tarkistus 2214
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) 65 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

e) 80 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

Or. es

Tarkistus 2215
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 75 prosenttia tukikelpoisista 
menoista, kun kyseessä on 79 b artiklassa 
tarkoitettu tuki.

Or. pt

Tarkistus 2216
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 10 prosenttia suurempi kuin EMKR:n 
tuen nykyinen enimmäismäärä, jos 
EMKR:stä rahoitetaan pitkien 
välimatkojen vuoksi epäsuotuisassa 
asemassa olevilla Kreikan syrjäisillä 
saarilla ja syrjäisimmillä alueilla 
toteutettava toimia;

Or. pt
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Tarkistus 2217
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) 100 prosenttia komission aloitteesta 
tai nimissä toteutettavista teknisistä 
tukitoimenpiteistä.

Or. pt

Tarkistus 2218
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Julkisen tuen intensiteetti (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Tarkistus 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti on 50 
prosenttia toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä.

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti on 
60 prosenttia toimen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä.

Or. pt
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Perustelu

Suurimman mahdollisuuden tehokkuuden takaava aiemmassa Euroopan kalatalousrahastossa 
voimassa ollut julkisen tuen 60 prosentin enimmäismäärä on säilytettävä, kun otetaan 
huomioon EU:n jäsenvaltioissa yleisesti vallitseva nykyinen taloudellinen tilanne ja kriisi 
sekä EMKR:n pyrkimys edistää kalastus- ja vesiviljelyalan kehitystä ja kilpailukykyä.

Tarkistus 2220
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti on 
50 prosenttia toimen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä.

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti voi olla 
50 prosenttia toimen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä.

Or. es

Perustelu

Nyt kun jäsenvaltioilla voi talouskriisistä johtuen olla niukasti varoja käytettävissään, on 
tärkeää lisätä joustavuutta, sillä pakollisen ylärajan määrääminen rahoitukselle voi jättää 
monta hanketta rahoituksen ulkopuolelle.

Tarkistus 2221
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti on 
50 prosenttia toimen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä.

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti on 
60 prosenttia toimen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä.

Or. bg
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Tarkistus 2222
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti on 50 
prosenttia toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä.

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama enimmäisintensiteetti voi olla 50 
prosenttia toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 2223
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti on 100 prosenttia 
toimen tukikelpoisista julkisista menoista, 
kun

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti voi olla 
100 prosenttia toimen tukikelpoisista 
menoista, kun

Or. es

Perustelu

Nyt kun jäsenvaltioilla voi talouskriisistä johtuen olla niukasti varoja käytettävissään, on 
tärkeää lisätä joustavuutta, sillä pakollisen ylärajan määrääminen rahoitukselle voi jättää 
monta hanketta rahoituksen ulkopuolelle.

Tarkistus 2224
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti on 100 prosenttia 
toimen tukikelpoisista julkisista menoista, 
kun

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti voi olla 100 
prosenttia toimen tukikelpoisista menoista, 
kun

Or. en

Tarkistus 2225
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti on 100 prosenttia 
toimen tukikelpoisista julkisista menoista, 
kun

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen 
rahoitusosuuteen soveltama intensiteetti 
on 100 prosenttia toimen tukikelpoisista 
julkisista menoista, kun

Or. es

Tarkistus 2226
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

a a) investoinnit tehdään alueilla, jotka 
kuuluvat koheesiopolitiikan 
lähentymistavoitteen piiriin;

Or. pt
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Tarkistus 2227
Carmen Fraga Estévez

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

Komission teksti Tarkistus

a a) toimi liittyy 33 a, 33 b ja 
33 c artiklassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin;

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen uusien 33 a, 33 b ja 33 c artiklan kanssa.

Tarkistus 2228
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimi liittyy 70 artiklassa tarkoitettuun 
varastointitukeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2229
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimi liittyy 33 a tai 33 b artiklan 
mukaisiin tukiin ja 53, 54 tai 55 artiklan 
mukaisiin korvauksiin;
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Or. pt

Tarkistus 2230
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimi liittyy 33 a tai 33 b artiklan 
mukaisiin tukiin ja 53, 54 tai 55 artiklan 
mukaisiin korvauksiin.

Or. en

Tarkistus 2231
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) syrjäisimpien alueiden tapauksessa 
edunsaaja on yksityisoikeudellinen elin, 
joka hoitaa julkisen palvelun tehtäviä tai 
edustaa alan yleistä etua ja jonka 
tehtävänä on toteuttaa yhteisen edun 
mukaisia toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 2232
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) toimi liittyy 79 b artiklassa 
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tarkoitettuihin yhdennetyn meripolitiikan 
toimenpiteisiin.

Or. pt

Tarkistus 2233
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) toimi liittyy 79 b artiklassa 
tarkoitettuihin yhdennetyn meripolitiikan 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 2234
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50-
100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston III luvun mukaisesti 
ja se täyttää jonkin seuraavista perusteista:

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50–
100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston I, II ja III luvun 
mukaisesti ja se täyttää jonkin seuraavista 
perusteista:

Or. fr

Perustelu

On syytä laajentaa 3 kohdan mukaista poikkeusta kattamaan tämän asetuksen I ja II luvut, 
jotta ei vaaranneta tiettyjen yhteisen edun mukaisten ja erityisesti innovoivien hankkeiden 
toteuttamista, koska niillä edistetään aivan erityisesti YKP:n täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 2235
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50–
100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston III luvun mukaisesti 
ja se täyttää jonkin seuraavista perusteista:

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50–
100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston I, II, III, IV ja 
V luvun mukaisesti ja se täyttää jonkin 
seuraavista perusteista:

Or. es

Perustelu

Ei ole syytä jättää tämän tuen ulkopuolelle toimia, jotka täyttävät yhteistä etua, hankkeen 
innovatiivisuutta tai tulosten julkisuutta koskevat perusteet ja jotka eivät ole vesiviljelyyn 
liittyvä toimia. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tämän kohdan soveltamisalaan sisällytetään 
kaikki V osastoon sisältyvät toimet.

Tarkistus 2236
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50–
100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston III luvun mukaisesti 
ja se täyttää jonkin seuraavista perusteista:

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50–
100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston I, II ja IV luvun 
mukaisesti ja se täyttää kaikki seuraavista 
perusteista:
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Or. en

Tarkistus 2237
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kollektiivinen tuensaaja; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2238
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimen tulosten julkisuus; c) toimen tulokset ovat julkisia 
143 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2239
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hankkeen innovatiivisuus paikallisella 
tasolla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2240
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 
50–100 prosenttia tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärästä, kun toimi pannaan 
täytäntöön V osaston I, II ja IV luvun 
mukaisesti ja se täyttää jonkin seuraavista 
perusteista:
a) yhteinen etu, 
b) toimen tulokset ovat julkisia 
143 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 2241
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kreikan syrjäisten saarten ja 
syrjäisimpien alueiden taloudellisen 
rakenteen erityispiirteiden vuoksi 
liitteessä I määritellyn luokittelun 
mukaista tuki-intensiteetin vaihtelua ei 
sovelleta näiden alueiden yrityksiin.

Or. pt

Tarkistus 2242
Isabelle Thomas
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Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisen tuen vähimmäisintensiteetti on 
20 prosenttia toimen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2243
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 4 
prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. pt

Perustelu

Alan kärsimien vaikeuksien vuoksi on säilytettävä seitsemän prosentin ennakkomaksu 
(voimassa tällä hetkellä EKTR:ssä) EMKR:n ohjelmakauden (2014–2020) 
kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 2244
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
4 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. es

Tarkistus 2245
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
4 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. es
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Perustelu

Tämä talouskriisin aika ei ole ehkä otollisin ennakkomaksun osuuden pienentämiselle, minkä 
vuoksi ehdotetaan, että se pidetään nykyisessä 7 prosentissa.

Tarkistus 2246
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
4 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. fr

Perustelu

Tässä on tarkoituksena palauttaa EKTR:n alkuperäinen prosenttiosuus eli 
seitsemän prosenttia. Komissio ehdottaa ennakkomaksua koskevan prosenttiosuuden 
vähentämistä neljään prosenttiin kaikkien rahastojen mukauttamiseksi (yhteinen 
strategiakehys). EMKR:n talousarvio on kuitenkin täysin erityyppinen kuin muiden rahastojen 
kohdalla, minkä vuoksi neljän prosentin osuus ei ole perusteltavissa suhteessa asianomaisiin 
määriin.

Tarkistus 2247
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
4 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. es

Tarkistus 2248
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
97 artikla

Komission teksti Tarkistus

97 artikla Poistetaan.
Tilivuosi

Tilivuosi kattaa maksajaviraston 
maksamat menot sekä sen vastaanottamat 
ja EMKR:n tileihin kirjaamat tulot 
vuodelta ”N”, joka alkaa 16 päivänä 
lokakuuta vuonna ”N-1” ja päättyy 15 
päivänä lokakuuta vuonna ”N”.

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
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monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2249
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
97 artikla

Komission teksti Tarkistus

97 artikla Poistetaan.
Tilivuosi

Tilivuosi kattaa maksajaviraston 
maksamat menot sekä sen vastaanottamat 
ja EMKR:n tileihin kirjaamat tulot 
vuodelta ”N”, joka alkaa 16 päivänä 
lokakuuta vuonna ”N-1” ja päättyy 15 
päivänä lokakuuta vuonna ”N”.

Or. pt

Tarkistus 2250
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
97 artikla

Komission teksti Tarkistus

97 artikla Poistetaan.
Tilivuosi

Tilivuosi kattaa maksajaviraston 
maksamat menot sekä sen vastaanottamat 
ja EMKR:n tileihin kirjaamat tulot 
vuodelta ”N”, joka alkaa 16 päivänä 
lokakuuta vuonna ”N-1” ja päättyy 15 
päivänä lokakuuta vuonna ”N”.

Or. pt
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Tarkistus 2251
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komissiolle toimitetaan hyväksytyn 
maksajaviraston allekirjoittama 
menoilmoitus 124 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesti;

a) komissiolle toimitetaan 
todentamisviranomaisen allekirjoittama 
menoilmoitus;

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2252
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komissiolle toimitetaan hyväksytyn 
maksajaviraston allekirjoittama 
menoilmoitus 124 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesti;

a) komissiolle toimitetaan 
todentamisviranomaisen allekirjoittama 
menoilmoitus;

Or. pt

Tarkistus 2253
João Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komissiolle toimitetaan hyväksytyn 
maksajaviraston allekirjoittama 
menoilmoitus 124 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesti;

a) komissiolle toimitetaan viranomaisen 
allekirjoittama menoilmoitus;

Or. pt

Tarkistus 2254
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian hyväksytylle 
maksajavirastolle. Jos jompikumpi 
3 kohdan a tai c alakohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, menoilmoitusta ei 
voida hyväksyä.

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä 15 päivän kuluessa hyväksytylle 
maksajavirastolle. Jos jompikumpi 
3 kohdan a tai c alakohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, menoilmoitusta ei 
voida hyväksyä.

Or. es

Perustelu

Seuraukset siitä, että jokin vaatimus ei täyty, ovat niin merkittäviä, ettei tulkinnanvaraa voida 
jättää. Tämän vuoksi ehdotetaan konkreettisen määräajan asettamista.

Tarkistus 2255
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
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vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian hyväksytylle 
maksajavirastolle. Jos jompikumpi 3 
kohdan a tai c alakohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, menoilmoitusta ei 
voida hyväksyä.

vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä pian todentamisviranomaiselle.

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2256
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian hyväksytylle 
maksajavirastolle. Jos jompikumpi 3 
kohdan a tai c alakohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, menoilmoitusta ei 
voida hyväksyä.

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian 
todentamisviranomaiselle.

Or. pt

Tarkistus 2257
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian hyväksytylle 
maksajavirastolle. Jos jompikumpi 3 
kohdan a tai c alakohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, menoilmoitusta ei 
voida hyväksyä.

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian 
todentamisviranomaiselle.

Or. pt

Tarkistus 2258
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä mahdollisimman pian hyväksytylle 
maksajavirastolle. Jos jompikumpi 
3 kohdan a tai c alakohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, menoilmoitusta ei 
voida hyväksyä.

4. Jos jokin 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista ei täyty, komissio ilmoittaa 
siitä viimeistään 15 päivän kuluessa 
hyväksytylle maksajavirastolle. Jos 
jompikumpi 3 kohdan a tai c alakohdassa 
säädetyistä vaatimuksista ei täyty, 
menoilmoitusta ei voida hyväksyä.

Or. es

Tarkistus 2259
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
toimintaohjelmiin liittyvät välimaksuja 
koskevat menoilmoitukset ajanjaksoina, 
jotka komissio vahvistaa 151 artiklan 2 

Todentamisviranomaisen on laadittava ja 
toimitettava komissiolle toimintaohjelmiin 
liittyvät välimaksuja koskevat 
menoilmoitukset ajanjaksoina, jotka 
komissio vahvistaa 151 artiklan 2 kohdassa 
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kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä.

tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2260
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
toimintaohjelmiin liittyvät välimaksuja 
koskevat menoilmoitukset ajanjaksoina, 
jotka komissio vahvistaa 151 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Todentamisviranomaisen on laadittava ja 
toimitettava komissiolle toimintaohjelmiin 
liittyvät välimaksuja koskevat 
menoilmoitukset ajanjaksoina, jotka 
komissio vahvistaa 151 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. pt

Tarkistus 2261
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
toimintaohjelmiin liittyvät välimaksuja 
koskevat menoilmoitukset ajanjaksoina, 
jotka komissio vahvistaa 151 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Todentamisviranomaisen on laadittava ja 
toimitettava komissiolle toimintaohjelmiin 
liittyvät välimaksuja koskevat 
menoilmoitukset ajanjaksoina, jotka 
komissio vahvistaa 151 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen hyväksymillään 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. pt

Tarkistus 2262
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Välimaksuja koskevat menoilmoitukset, 
jotka koskevat lokakuun 16 päivästä 
alkaen toteutuneita menoja, otetaan 
seuraavan vuoden talousarvioon.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2263
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Välimaksuja koskevat menoilmoitukset, 
jotka koskevat lokakuun 16 päivästä 
alkaen toteutuneita menoja, otetaan 
seuraavan vuoden talousarvioon.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 2264
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Välimaksuja koskevat menoilmoitukset, 
jotka koskevat lokakuun 16 päivästä 
alkaen toteutuneita menoja, otetaan 
seuraavan vuoden talousarvioon.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2265
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saatuaan toimintaohjelman toteutusta 
koskevan viimeisen vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen komissio 
suorittaa loppumaksun käytettävissä 
olevien määrärahojen rajoissa voimassa 
olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
toimintaohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilinpäätöksen sekä 
vastaavan tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
perusteella. Tilinpäätös on toimitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
menojen viimeisestä 
tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava 
maksajaviraston menojen viimeiseen 
tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat 
menot.

1. Saatuaan toimintaohjelman toteutusta 
koskevan viimeisen vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen komissio 
suorittaa loppumaksun käytettävissä 
olevien määrärahojen rajoissa voimassa 
olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
toimintaohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilinpäätöksen sekä 
vastaavan tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
perusteella. Tilinpäätös on toimitettava 
komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa 
menojen viimeisestä 
tukikelpoisuuspäivästä.

Or. pt
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Tarkistus 2266
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saatuaan toimintaohjelman toteutusta 
koskevan viimeisen vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen komissio 
suorittaa loppumaksun käytettävissä 
olevien määrärahojen rajoissa voimassa 
olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
toimintaohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilinpäätöksen sekä 
vastaavan tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
perusteella. Tilinpäätös on toimitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
menojen viimeisestä 
tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava 
maksajaviraston menojen viimeiseen 
tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat 
menot.

1. Saatuaan toimintaohjelman toteutusta 
koskevan viimeisen vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen komissio 
suorittaa loppumaksun käytettävissä 
olevien määrärahojen rajoissa voimassa 
olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
toimintaohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilinpäätöksen sekä 
vastaavan tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
perusteella. Tilinpäätös on toimitettava 
komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa 
menojen viimeisestä 
tukikelpoisuuspäivästä.

Or. pt

Tarkistus 2267
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saatuaan toimintaohjelman toteutusta 
koskevan viimeisen vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen komissio 
suorittaa loppumaksun käytettävissä 
olevien määrärahojen rajoissa voimassa 
olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
toimintaohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilinpäätöksen sekä 
vastaavan tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 

1. Saatuaan toimintaohjelman toteutusta 
koskevan viimeisen vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen komissio 
suorittaa loppumaksun käytettävissä 
olevien määrärahojen rajoissa voimassa 
olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen 
toimintaohjelman viimeisen 
täytäntöönpanovuoden tilinpäätöksen sekä 
vastaavan tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
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perusteella. Tilinpäätös on toimitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
menojen viimeisestä 
tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava 
maksajaviraston menojen viimeiseen 
tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat 
menot.

perusteella. Tilinpäätös on toimitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
menojen viimeisestä 
tukikelpoisuuspäivästä.

Or. pt

Tarkistus 2268
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Loppumaksu suoritetaan kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissio 
katsoo saaneensa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ja asiakirjat ja viimeinen tilinpäätös 
on tarkastettu ja hyväksytty. Komissio 
vapauttaa loppumaksun maksamisen 
jälkeen vielä jäljellä olevat 
maksusitoumukset kuuden kuukauden 
kuluessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
100 artiklan soveltamista.

2. Loppumaksu suoritetaan kuuden 
kuukauden kuluessa sen yhden kuukauden 
määräajan päättymisestä, jonka aikana 
komissio katsoo saaneensa 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ja asiakirjat, ja siitä, kun 
viimeinen tilinpäätös on tarkastettu ja 
hyväksytty. Komissio vapauttaa 
loppumaksun maksamisen jälkeen vielä 
jäljellä olevat maksusitoumukset kuuden 
kuukauden kuluessa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 100 artiklan soveltamista.

Or. es

Tarkistus 2269
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion 
valuutta, 3 kohdassa tarkoitettua 
muuntomenettelyä on sovellettava edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 

4. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion 
valuutta, 3 kohdassa tarkoitettua 
muuntomenettelyä on sovellettava edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 
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maksajaviraston tileille ennen kansallisen 
valuutan ja euron välisen kiinteän 
muuntokurssin voimaantulopäivää.

todentamisviranomaisen tileille ennen 
kansallisen valuutan ja euron välisen 
kiinteän muuntokurssin 
voimaantulopäivää.

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2270
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion 
valuutta, 3 kohdassa tarkoitettua 
muuntomenettelyä on sovellettava edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 
maksajaviraston tileille ennen kansallisen 
valuutan ja euron välisen kiinteän 
muuntokurssin voimaantulopäivää.

4. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion 
valuutta, 3 kohdassa tarkoitettua 
muuntomenettelyä on sovellettava edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 
todentamisviranomaisen tileille ennen 
kansallisen valuutan ja euron välisen 
kiinteän muuntokurssin 
voimaantulopäivää.

Or. pt

Tarkistus 2271
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion 
valuutta, 3 kohdassa tarkoitettua 
muuntomenettelyä on sovellettava edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 
maksajaviraston tileille ennen kansallisen 
valuutan ja euron välisen kiinteän 
muuntokurssin voimaantulopäivää.

4. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion 
valuutta, 3 kohdassa tarkoitettua 
muuntomenettelyä on sovellettava edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 
todentamisviranomaisen tileille ennen 
kansallisen valuutan ja euron välisen 
kiinteän muuntokurssin 
voimaantulopäivää.

Or. pt

Tarkistus 2272
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 55 artiklan 1 
kohdan yleisten sääntöjen soveltamisen 
ohella tuensaajien suorittamista maksuista 
on esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena.

1. Tuensaajien suorittamista maksuista on 
esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena.

Or. pt

Tarkistus 2273
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 55 artiklan 1 
kohdan yleisten sääntöjen soveltamisen 
ohella tuensaajien suorittamista maksuista 
on esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 

1. Tuensaajien suorittamista maksuista on 
esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena.
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maksun todisteena.

Or. pt

Tarkistus 2274
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 55 artiklan 1 
kohdan yleisten sääntöjen soveltamisen 
ohella tuensaajien suorittamista maksuista 
on esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena.

1. Tuensaajien suorittamista maksuista on 
esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena.

Or. pt

Tarkistus 2275
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 55 artiklan 7 kohdassa säädetään, 
menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi 22 
artiklan 2 kohdan mukaisen 
ohjelmamuutoksen vuoksi, ovat 
tukikelpoisia vasta muutoksen 
toimittamista seuraavan vuoden 
1 päivästä tammikuuta alkaen.

3. Poiketen siitä, mitä [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 55 artiklan 7 kohdassa säädetään, 
menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi 
22 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ohjelmamuutoksen vuoksi, ovat 
tukikelpoisia vasta muutoksen 
toimittamishetkestä alkaen.

Or. es
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Perustelu

On otettava huomioon, että hallintoviranomaisen esittämillä muutoksilla pyritään useimmiten 
mukauttamaan ohjelmaa uuteen tilanteeseen, jota ei ole pystytty ennakoimaan, minkä vuoksi 
nämä muutokset olisi myös pantava täytäntöön mahdollisimman pian.

Tarkistus 2276
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 55 artiklan 7 kohdassa säädetään, 
menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi 22 
artiklan 2 kohdan mukaisen 
ohjelmamuutoksen vuoksi, ovat 
tukikelpoisia vasta muutoksen 
toimittamista seuraavan vuoden 1 päivästä 
tammikuuta alkaen.

3. Poiketen siitä, mitä [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 55 artiklan 7 kohdassa säädetään, 
menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi 
22 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ohjelmamuutoksen vuoksi, ovat 
tukikelpoisia vasta muutoksen 
toimittamista seuraavan vuoden 1 päivästä 
tammikuuta alkaen, paitsi kiireellisissä 
tapauksissa.

Or. es

Tarkistus 2277
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

103 artikla Poistetaan.
Yksinkertaistettujen kustannusten, 

lisäkustannusten tai tulonmenetysten 
laskeminen

Jos tuki myönnetään yksinkertaistettujen 
kustannusten, lisäkustannusten tai 
tulonmenetysten perusteella, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarpeelliset laskelmat ovat asianmukaisia 
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ja paikkansapitäviä ja laadittu ennakolta 
oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja 
todennettavissa olevan 
laskentamenetelmän perusteella.

Or. pt

Tarkistus 2278
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat julkiset tuensaajat, 
ennakko on maksettava kunnille ja 
kuntayhtymille, alueviranomaisille ja 
julkisoikeudellisille elimille.

2. Kun kyseessä ovat julkiset tuensaajat, 
ennakko on maksettava kunnille ja 
kuntayhtymille, alueviranomaisille ja 
julkisoikeudellisille elimille, ja 
syrjäisimpien alueiden tapauksessa 
yksityisoikeudellisille elimille, jotka 
hoitavat julkisen palvelun tehtäviä tai 
edustavat alan yleistä etua ja joiden 
tehtävänä on toteuttaa yhteisen edun 
mukaisia toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 2279
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kyseessä ovat yksityiset 
tuensaajat, ennakko on maksettava 
kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille sekä 
tuottaja- ja kalastajajärjestöille 
asettamalla rahoituksen saannissa 
etusijalle pienimuotoista kalastusta ja 
rannikkokalastusta edustavat järjestöt.

Or. pt
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Perustelu

Ennakkomaksut voivat olla erittäin hyödyllinen työkalu, jonka avulla helpotetaan rahoituksen 
saamista ja mahdollisia tilapäisiä maksukyvyttömyysongelmia erityisesti rannikkokalastusta 
ja pienimuotoista kalastusta edustavien pienempien ja luoton saannin kannalta 
epäsuotuisammassa asemassa olevien järjestöjen osalta.

Tarkistus 2280
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukihakemuksen jätettyään tuensaajan 
on jatkettava 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävyyteen 
sovellettavien edellytysten noudattamista 
toimen koko täytäntöönpanon ajan ja 
tietyntyyppisten toimien osalta myös 
viimeistä maksua seuraavan määritellyn 
kauden ajan.

1. Tukihakemuksen jätettyään tuensaajan 
on jatkettava 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävyyteen 
sovellettavien edellytysten noudattamista 
toimen koko täytäntöönpanon ajan ja myös 
viimeistä maksua seuraavan määritellyn 
kauden ajan.

Or. en

Tarkistus 2281
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jolla määritellään:

Poistetaan.

a) toimityypit, joiden osalta 
hyväksyttävyyttä koskevien edellytysten 
noudattamista on jatkettava viimeisen 
maksun jälkeen; ja
b) 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso.
Komissio harjoittaa valtaansa 
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suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen 
riskin, että asiaa koskevien YKP:n 
sääntöjen rikkominen uhkaa vakavasti 
meren elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, asianomaisten kantojen 
kestävyyttä ja meriympäristön suojelua.

Or. pt

Tarkistus 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jolla määritellään:

Poistetaan.

a) toimityypit, joiden osalta 
hyväksyttävyyttä koskevien edellytysten 
noudattamista on jatkettava viimeisen 
maksun jälkeen; ja
b) 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso.
Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen 
riskin, että asiaa koskevien YKP:n 
sääntöjen rikkominen uhkaa vakavasti 
meren elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, asianomaisten kantojen 
kestävyyttä ja meriympäristön suojelua.

Or. pt
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Tarkistus 2283
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jolla määritellään:

Poistetaan.

a) toimityypit, joiden osalta 
hyväksyttävyyttä koskevien edellytysten 
noudattamista on jatkettava viimeisen 
maksun jälkeen; ja
b) 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso.
Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen 
riskin, että asiaa koskevien YKP:n 
sääntöjen rikkominen uhkaa vakavasti 
meren elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, asianomaisten kantojen 
kestävyyttä ja meriympäristön suojelua.

Or. pt

Tarkistus 2284
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
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rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton saavuttamisen 
mahdollistaville tasoille tai niiden 
yläpuolelle ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

Or. fr

Tarkistus 2285
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistaville tasoille ja 
pidetään tämän kokoisina, asianomaisten 
kantojen kestävyyttä ja meriympäristön 
suojelua.

Or. fr

Tarkistus 2286
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio harjoittaa valtaansa Komissio harjoittaa valtaansa 
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suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan vähintään 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

Or. es

Tarkistus 2287
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua 
kalastuksenhoitoon sovellettavan ennalta 
varautumiseen perustuvan 
lähestymistavan ja ekosysteemilähtöisen 
lähestymistavan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2288
Kriton Arsenis, Chris Davies
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Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä, 
meriympäristön suojelua tai ympäristön 
hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 2289
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen, 
maksajaviraston ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Or. pt



PE502.260v01-00 110/182 AM\923822FI.doc

FI

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2290
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen, 
maksajaviraston ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Or. pt

Tarkistus 2291
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen, 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja 
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maksajaviraston ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Or. pt

Tarkistus 2292
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen, 
maksajaviraston ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti jäsenvaltiot ja komissio 
vastaavat ohjelmien hallinnoinnista ja 
valvonnasta tässä asetuksessa 
vahvistettujen tehtäviensä mukaisesti. 
Koska tässä asetuksessa on yhteen 
toimintaohjelmaan perustuva 
lähestymistapa, hallinnoinnissa ja 
valvonnassa on otettava huomioon 
kansalliset olosuhteet mukaan lukien 
asianmukaisen täytäntöönpanotason ja 
täytäntöönpanosta vastaavan elimen. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat 
nimetä hallintoviranomaiskumppaneita, 
jotka ovat oikeudellisesti vastuussa 
täytäntöönpanosta kansallista alemmalla 
tasolla ja koordinoivat EMKR:n 
mukauttamista muiden eurooppalaisten 
rahastojen kanssa yhteisessä 
strategiakehyksessä määritetyllä tavalla.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan tekstiä yhteisten säännösten tekstin kanssa 
ja vahvistamaan yhteisvastuuta jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä toteutettavassa 
hallinnoinnissa. Tarkistuksessa myös määritellään yhteen toimintaohjelmaan perustuvan 
lähestymistavan (joka on ristiriidassa maaseudun kehittämisen rahaston ja rakennerahaston 
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lähestymistavan kanssa) huomioon ottaen tarve hallinnoinnille ja täytäntöönpanolle 
asianmukaisella tasolla niin, että otetaan huomioon kansalliset olosuhteet.

Tarkistus 2293
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen ohjelman hallinnoinnista 
vastaava hallintoviranomainen, joka voi 
olla julkis- tai yksityisoikeudellinen 
kansallisella tai alueellisella tasolla 
toimiva elin taikka jäsenvaltio itse silloin, 
kun se huolehtii kyseisestä tehtävästä;

a) hallintoviranomainen ja 
hallintoviranomaiskumppani, jotka 
vastaavat ohjelman tai sen osien 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Perustelu

EMRK:n on toimittava kunkin jäsenvaltion olemassa olevan perustuslain järjestyksen 
mukaisesti. Mahdollisuudessa ottaa mukaan lisähallintoviranomaiskumppani otetaan 
huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, joilla on erilaisia oikeusjärjestelmiä ja joissa 
toimivalta kalastuksenhoidossa on jakautunut eri lainsäädäntöelimille.

Tarkistus 2294
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen ohjelman hallinnoinnista 
vastaava hallintoviranomainen, joka voi 
olla julkis- tai yksityisoikeudellinen 
kansallisella tai alueellisella tasolla toimiva 
elin taikka jäsenvaltio itse silloin, kun se 
huolehtii kyseisestä tehtävästä;

a) kyseisen ohjelman hallinnoinnista 
vastaava hallintoviranomainen, joka voi 
olla julkis- tai yksityisoikeudellinen 
kansallisella tai alueellisella tasolla toimiva 
elin taikka jäsenvaltio tai alue itse silloin, 
kun se huolehtii kyseisestä tehtävästä;

Or. es
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Tarkistus 2295
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 109 artiklassa tarkoitettu 
hyväksytty maksajavirasto;

b) todentamisviranomainen, jonka 
vastuulla on todentaa menoilmoitukset ja 
maksupyynnöt komissiolle;

Or. pt

Tarkistus 2296
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 109 artiklassa tarkoitettu 
hyväksytty maksajavirasto;

b) todentamisviranomainen, jonka 
vastuulla on todentaa menoilmoitukset ja 
maksupyynnöt komissiolle;

Or. pt

Tarkistus 2297
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 109 artiklassa tarkoitettu 
hyväksytty maksajavirasto;

b) todentamisviranomainen, jonka 
vastuulla on todentaa menoilmoitukset ja 
maksupyynnöt komissiolle;

Or. pt
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Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2298
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäljempänä 112 artiklassa tarkoitettu 
todentamisviranomainen.

c) tarkastusviranomainen.

Or. pt

Tarkistus 2299
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäljempänä 112 artiklassa tarkoitettu 
todentamisviranomainen.

c) tarkastusviranomainen.

Or. pt

Tarkistus 2300
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) jäljempänä 112 artiklassa tarkoitettu 
todentamisviranomainen.

c) tarkastusviranomainen.

Or. pt

Tarkistus 2301
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen, maksajaviraston ja 
kestävän paikallisen kehittämisen 
yhteydessä 62 artiklassa tarkoitettujen 
paikallisten toimintaryhmien tehtävät 
tukikelpoisuuden ja valintaperusteiden 
soveltamisen sekä hankkeiden 
valintamenettelyn osalta.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen ja kestävän 
paikallisen kehittämisen yhteydessä 62 
artiklassa tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien tehtävät tukikelpoisuuden 
ja valintaperusteiden soveltamisen sekä 
hankkeiden valintamenettelyn osalta.

Or. pt

Tarkistus 2302
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen, maksajaviraston ja 
kestävän paikallisen kehittämisen 
yhteydessä 62 artiklassa tarkoitettujen 
paikallisten toimintaryhmien tehtävät 
tukikelpoisuuden ja valintaperusteiden 
soveltamisen sekä hankkeiden 
valintamenettelyn osalta.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen ja kestävän 
paikallisen kehittämisen yhteydessä 62 
artiklassa tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien tehtävät tukikelpoisuuden 
ja valintaperusteiden soveltamisen sekä 
hankkeiden valintamenettelyn osalta.
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Or. pt

Tarkistus 2303
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen, maksajaviraston ja 
kestävän paikallisen kehittämisen 
yhteydessä 62 artiklassa tarkoitettujen 
paikallisten toimintaryhmien tehtävät 
tukikelpoisuuden ja valintaperusteiden 
soveltamisen sekä hankkeiden 
valintamenettelyn osalta.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen ja kestävän 
paikallisen kehittämisen yhteydessä 62 
artiklassa tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien tehtävät tukikelpoisuuden 
ja valintaperusteiden soveltamisen sekä 
hankkeiden valintamenettelyn osalta.

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2304
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen, maksajaviraston ja 
kestävän paikallisen kehittämisen 
yhteydessä 62 artiklassa tarkoitettujen 
paikallisten toimintaryhmien tehtävät 

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi 
hallintoviranomaisen ja tarvittaessa 
hallintoviranomaiskumppanin, 
hyväksytyn maksajaviraston tai 
maksajaviraston, sekä paikallisten 
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tukikelpoisuuden ja valintaperusteiden 
soveltamisen sekä hankkeiden 
valintamenettelyn osalta.

toimintaryhmien tehtävät.

Or. en

Tarkistus 2305
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomainen on vastuussa 
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja toteutuksesta 
ja erityisesti seuraavista:

1. Hallintoviranomainen, ja tarvittaessa 
hallintoviranomaiskumppani, on 
vastuussa ohjelman tehokkaasta, 
vaikuttavasta ja moitteettomasta 
hallinnosta ja toteutuksesta ja erityisesti 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Määritellään lisähallintoviranomaiskumppanin mahdolliset tehtävät ja vastuut, jotka ovat 
samat kuin hallintoviranomaiselta vaaditut.

Tarkistus 2306
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. pt
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Tarkistus 2307
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. es

Tarkistus 2308
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. es

Perustelu

Vähennetään tarpeetonta hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 2309
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. es

Tarkistus 2310
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

b) rahoitettaviksi valittuja toimia koskevien 
asianmukaisten tietojen, tuensaajaa ja itse 
toimea koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan lukien, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. el

Tarkistus 2311
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä 
aiheutuvista velvollisuuksista ja niillä on 
joko erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
taloustoimille;

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä 
aiheutuvista velvollisuuksista ja niillä on 
joko erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
taloustoimille kansallisten tilinpäätöksen 
laatimisvaatimusten mukaisesti;

Or. pt
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Tarkistus 2312
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä 
aiheutuvista velvollisuuksista ja niillä on 
joko erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
taloustoimille;

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä 
aiheutuvista velvollisuuksista ja niillä on 
joko erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
taloustoimille kansallisten tilinpäätöksen 
laatimisvaatimusten mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 2313
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä 
aiheutuvista velvollisuuksista ja niillä on 
joko erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
taloustoimille;

i) saavat tiedot niille tuen myöntämisestä 
aiheutuvista velvollisuuksista ja niillä on 
joko erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
taloustoimille kansallisten tilinpäätöksen 
laatimisvaatimusten mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 2314
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) sen varmistaminen, että [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 49 artiklassa tarkoitettu 
arviointisuunnitelma on laadittu, 140 
artiklassa tarkoitetussa ohjelman 
jälkiarvioinnissa noudatetaan mainitussa 
artiklassa säädettyjä määräaikoja, nämä 
arvioinnit ovat 131 artiklassa tarkoitetun 
seuranta- ja arviointijärjestelmän mukaisia 
ja ne toimitetaan 136 artiklassa 
tarkoitetulle seurantakomitealle ja 
komissiolle;

e) sen varmistaminen, että [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 49 artiklassa tarkoitettu 
arviointisuunnitelma on laadittu, 
141 artiklassa tarkoitetussa ohjelman 
jälkiarvioinnissa noudatetaan mainitussa 
artiklassa säädettyjä määräaikoja, nämä 
arvioinnit ovat 131 artiklassa tarkoitetun 
seuranta- ja arviointijärjestelmän mukaisia 
ja ne toimitetaan 136 artiklassa 
tarkoitetulle seurantakomitealle ja 
komissiolle;

Or. el

Tarkistus 2315
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) sen varmistaminen, että maksajavirasto 
saa rahoitettaviksi valittujen toimien osalta 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti 
noudatetuista menettelyistä ja kaikista 
suoritetuista tarkastuksista ennen kuin 
maksut hyväksytään;

h) sen varmistaminen, että 
todentamisviranomainen saa 
rahoitettaviksi valittujen toimien osalta 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti 
noudatetuista menettelyistä ja kaikista 
suoritetuista tarkastuksista ennen kuin 
maksut hyväksytään;

Or. pt

Tarkistus 2316
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) sen varmistaminen, että maksajavirasto 
saa rahoitettaviksi valittujen toimien osalta 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti 
noudatetuista menettelyistä ja kaikista 
suoritetuista tarkastuksista ennen kuin 
maksut hyväksytään;

h) sen varmistaminen, että 
todentamisviranomainen saa 
rahoitettaviksi valittujen toimien osalta 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti 
noudatetuista menettelyistä ja kaikista 
suoritetuista tarkastuksista ennen kuin 
maksut hyväksytään;

Or. pt

Tarkistus 2317
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) sen varmistaminen, että maksajavirasto 
saa rahoitettaviksi valittujen toimien osalta 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti 
noudatetuista menettelyistä ja kaikista 
suoritetuista tarkastuksista ennen kuin 
maksut hyväksytään;

h) sen varmistaminen, että 
todentamisviranomainen saa 
rahoitettaviksi valittujen toimien osalta 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti 
noudatetuista menettelyistä ja kaikista 
suoritetuista tarkastuksista ennen kuin 
maksut hyväksytään;

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2318
Ian Hudghton
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Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, alue- tai paikallisviranomaiset 
taikka kansalaisjärjestöt mukaan lukien, 
huolehtimaan toimintaohjelman hallinnosta 
tai toteutuksesta.

2. Hallintoviranomainen tai 
hallintoviranomaiskumppani voi nimetä 
yhden tai useamman välittävän elimen, 
alue- tai paikallisviranomaiset taikka 
kansalaisjärjestöt mukaan lukien, 
huolehtimaan toimintaohjelman hallinnosta 
tai toteutuksesta.

Or. en

Perustelu

Määritellään lisähallintoviranomaiskumppanin mahdolliset tehtävät ja vastuut, jotka ovat 
samat kuin hallintoviranomaiselta vaaditut.

Tarkistus 2319
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun osa hallintoviranomaisen tehtävistä 
siirretään toiselle elimelle, 
hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

3. Kun osa hallintoviranomaisen tehtävistä 
siirretään toiselle elimelle, 
hallintoviranomainen tai 
hallintoviranomaiskumppani on edelleen 
täysin vastuussa kyseisten tehtävien 
tehokkaasta ja moitteettomasta hallinnosta 
ja täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Määritellään lisähallintoviranomaiskumppanin mahdolliset tehtävät ja vastuut, jotka ovat 
samat kuin hallintoviranomaiselta vaaditut.

Tarkistus 2320
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.
Maksajaviraston hyväksyminen ja sen 

hyväksynnän peruttaminen
1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta. 
Kyseisten tehtävien täytäntöönpano 
voidaan tukien maksua lukuun ottamatta 
siirtää toiselle.
2. Jäsenvaltiot hyväksyvät 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai 
elimiä, jotka täyttävät 111 artiklan 2 
kohdassa säädetyt komission vahvistamat 
hyväksymisperusteet.
3. Hyväksytystä maksajavirastosta 
vastaavan henkilön on laadittava 
[yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 75 artiklan 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut 
tiedot.
4. Jos hyväksytty maksajavirasto ei täytä 
tai ei enää täytä yhtä tai useampaa 2 
kohdassa tarkoitettua 
hyväksymisperustetta, jäsenvaltion on 
peruutettava hyväksyntä, jollei 
maksajavirasto tee tarvittavia muutoksia 
ongelman merkittävyyden mukaan 
asetetussa määräajassa.
5. Maksajavirastot hallinnoivat 
vastuulleen kuuluvaan julkiseen 
interventioon liittyviä toimia ja 
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varmistavat niiden valvonnan, ja niillä on 
kokonaisvastuu näistä toimista.

Or. pt

Tarkistus 2321
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.
Maksajaviraston hyväksyminen ja sen 

hyväksynnän peruttaminen
1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta. 
Kyseisten tehtävien täytäntöönpano 
voidaan tukien maksua lukuun ottamatta 
siirtää toiselle.
2. Jäsenvaltiot hyväksyvät 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai 
elimiä, jotka täyttävät 111 artiklan 2 
kohdassa säädetyt komission vahvistamat 
hyväksymisperusteet.
3. Hyväksytystä maksajavirastosta 
vastaavan henkilön on laadittava 
[yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 75 artiklan 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut 
tiedot.
4. Jos hyväksytty maksajavirasto ei täytä 
tai ei enää täytä yhtä tai useampaa 2 
kohdassa tarkoitettua 
hyväksymisperustetta, jäsenvaltion on 
peruutettava hyväksyntä, jollei 
maksajavirasto tee tarvittavia muutoksia 
ongelman merkittävyyden mukaan 
asetetussa määräajassa.
5. Maksajavirastot hallinnoivat 
vastuulleen kuuluvaan julkiseen 
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interventioon liittyviä toimia ja 
varmistavat niiden valvonnan, ja niillä on 
kokonaisvastuu näistä toimista.

Or. pt

Tarkistus 2322
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

109 artikla Poistetaan.
Maksajaviraston hyväksyminen ja sen 

hyväksynnän peruttaminen
1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta. 
Kyseisten tehtävien täytäntöönpano 
voidaan tukien maksua lukuun ottamatta 
siirtää toiselle.
2. Jäsenvaltiot hyväksyvät 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai 
elimiä, jotka täyttävät 111 artiklan 2 
kohdassa säädetyt komission vahvistamat 
hyväksymisperusteet.
3. Hyväksytystä maksajavirastosta 
vastaavan henkilön on laadittava 
[yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 75 artiklan 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut 
tiedot.
4. Jos hyväksytty maksajavirasto ei täytä 
tai ei enää täytä yhtä tai useampaa 2 
kohdassa tarkoitettua 
hyväksymisperustetta, jäsenvaltion on 
peruutettava hyväksyntä, jollei 
maksajavirasto tee tarvittavia muutoksia 
ongelman merkittävyyden mukaan 
asetetussa määräajassa.
5. Maksajavirastot hallinnoivat 
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vastuulleen kuuluvaan julkiseen 
interventioon liittyviä toimia ja 
varmistavat niiden valvonnan, ja niillä on 
kokonaisvastuu näistä toimista.

Or. pt

Perustelu

EMKR:ssä on säilytettävä nykyinen hallintomalli, joka vastaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston sijaan rakennerahastojen mallia, jotta voidaan välttää 
lisäkustannusten syntyminen ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset. 
"Maksajavirasto" on toimija, jonka toiminta ei rajoitu pelkästään tukien maksamiseen, vaan 
sille on määritelty yhteisön säännöstössä erityisiä tehtäviä, jotka edellyttävät sellaisten 
monimutkaisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen noudattamista, jotka eivät tarjoa 
erityistä etua rahaston hallinnoinnille.

Tarkistus 2323
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta. Kyseisten 
tehtävien täytäntöönpano voidaan tukien 
maksua lukuun ottamatta siirtää toiselle.

1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta. Kyseisten 
tehtävien täytäntöönpano voidaan tukien 
maksua lukuun ottamatta siirtää 
välittäjäelimille.

Or. es

Perustelu

On otettava huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa perustuslaissa vahvistettuun 
hallintorakenteeseen sisältyy välittäjäelimiä, minkä vuoksi välittäjäelimet on lisättävä 
ehdotukseen.

Tarkistus 2324
Ian Hudghton
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Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta. Kyseisten 
tehtävien täytäntöönpano voidaan tukien 
maksua lukuun ottamatta siirtää toiselle.

1. Maksajavirasto on jäsenvaltion 
viranomainen tai elin, joka vastaa menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Lisää jäsenvaltioiden alueellisten ohjelmien joustavuutta.

Tarkistus 2325
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot hyväksyvät 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, 
jotka täyttävät 111 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt komission vahvistamat 
hyväksymisperusteet.

2. Jäsenvaltiot hyväksyvät 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, 
jotka täyttävät 111 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt komission vahvistamat 
hyväksymisperusteet. Niissä 
toimintaohjelmissa, joissa EMKR:n tuen 
kokonaismäärä on enintään 
250 000 000 euroa, maksajaviraston ei 
kuitenkaan tarvitse olla hyväksytty.

Or. en

Perustelu

Määritelty enimmäismäärä vastaa yhteisten säännösten tehtävien erottamista koskevaa 
lähestymistapaa ja erillisten tarkastusviranomaisten tarve, kun tuki on suurempi kuin tässä 
määritelty luku. Siksi tässä otetaan huomioon jäsenvaltioiden kansallista tasoa alempien 
hallintojen toteuttama ohjelman täytäntöönpano ja lisätään tarvittavaa joustavuutta.



AM\923822FI.doc 129/182 PE502.260v01-00

FI

Tarkistus 2326
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Komission toimivalta

Edellä 106 artiklassa säädetyn 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 150 
artiklan mukaisesti seuraavista:
a) maksajavirastojen hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset, jotka koskevat 
sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta 
ja viestintää, seurantaa, sekä 
hyväksynnän myöntämis- ja 
peruutusmenettelyn säännöt;
b) maksajavirastojen hyväksynnän 
valvontaa ja tarkistusmenettelyä koskevat 
säännöt;
c) maksajavirastojen velvoitteet niiden 
hallinto- ja valvontavastuiden sisällön 
osalta.

Or. pt

Tarkistus 2327
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Komission toimivalta

Edellä 106 artiklassa säädetyn 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
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valta antaa delegoituja säädöksiä 150 
artiklan mukaisesti seuraavista:
a) maksajavirastojen hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset, jotka koskevat 
sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta 
ja viestintää, seurantaa, sekä 
hyväksynnän myöntämis- ja 
peruutusmenettelyn säännöt;
b) maksajavirastojen hyväksynnän 
valvontaa ja tarkistusmenettelyä koskevat 
säännöt;
c) maksajavirastojen velvoitteet niiden 
hallinto- ja valvontavastuiden sisällön 
osalta.

Or. pt

Tarkistus 2328
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

111 artikla Poistetaan.
Komission toimivalta

Edellä 106 artiklassa säädetyn 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 150 
artiklan mukaisesti seuraavista:
a) maksajavirastojen hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset, jotka koskevat 
sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta 
ja viestintää, seurantaa, sekä 
hyväksynnän myöntämis- ja 
peruutusmenettelyn säännöt;
b) maksajavirastojen hyväksynnän 
valvontaa ja tarkistusmenettelyä koskevat 
säännöt;
c) maksajavirastojen velvoitteet niiden 
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hallinto- ja valvontavastuiden sisällön 
osalta.

Or. pt

Tarkistus 2329
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maksajavirastojen hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset, jotka koskevat 
sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta ja 
viestintää, seurantaa, sekä hyväksynnän 
myöntämis- ja peruutusmenettelyn säännöt;

a) maksajavirastojen hyväksynnän tai 
maksajaviraston vähimmäisedellytykset, 
jotka koskevat sisäistä ympäristöä, 
valvontatoimia, tiedotusta ja ilmoittamista, 
ja seurantaa, sekä hyväksynnän 
myöntämis- ja peruutusmenettelyn säännöt;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella yksinkertaistetaan jäsenvaltioille asetettuja vaatimuksia määrittelemällä 
mahdollisuus perustaa maksajavirasto sen sijaan, että vaadittaisiin hallinnollisesti 
monimutkaista hyväksyttyä maksajavirastoa. Näin ollen tarkistuksella annetaan 
jäsenvaltioille lisää joustoa ja yksinkertaistetaan EMRK:n ohjelmien hallinnointia.

Tarkistus 2330
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Todentamisviranomaiset Tarkastusviranomainen

Or. pt
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Tarkistus 2331
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Todentamisviranomaiset Tarkastusviranomainen

Or. pt

Tarkistus 2332
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Todentamisviranomaiset Tarkastusviranomainen 

Or. pt

Tarkistus 2333
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon maksajaviraston 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sen 
sisäisen valvontajärjestelmän 
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista 
koskevasta hallinnollisesta 

1. Tarkastusviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sen sisäisen 
valvontajärjestelmän asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
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vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton asianomaisesta 
maksajavirastosta, hallintoviranomaisesta 
ja maksajaviraston hyväksyneestä 
viranomaisesta.

riippumaton hallintoviranomaisesta ja 
todentamisviranomaisesta.

Or. pt

Tarkistus 2334
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon maksajaviraston 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sen 
sisäisen valvontajärjestelmän 
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista 
koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton asianomaisesta 
maksajavirastosta, hallintoviranomaisesta 
ja maksajaviraston hyväksyneestä 
viranomaisesta.

1. Tarkastusviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sen sisäisen 
valvontajärjestelmän asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton hallintoviranomaisesta ja 
todentamisviranomaisesta.

Or. pt

Tarkistus 2335
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon maksajaviraston 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sen 
sisäisen valvontajärjestelmän 
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista 
koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton asianomaisesta 
maksajavirastosta, hallintoviranomaisesta 
ja maksajaviraston hyväksyneestä 
viranomaisesta.

1. Tarkastusviranomainen on jäsenvaltion 
nimeämä julkinen tai yksityinen 
tarkastuselin, joka antaa lausunnon 
maksajaviraston tilinpäätöstietojen 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä, sen sisäisen 
valvontajärjestelmän asianmukaista 
toimintaa, tilien perustana olevien toimien 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamista koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton hallintoviranomaisesta ja 
todentamisviranomaisesta.

Or. pt

Tarkistus 2336
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon maksajaviraston 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sen 
sisäisen valvontajärjestelmän 
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista 
koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton asianomaisesta 
maksajavirastosta, hallintoviranomaisesta 

1. Todentamisviranomainen on 
jäsenvaltion nimeämä julkinen tai 
yksityinen tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon maksajaviraston 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä, sen 
sisäisen valvontajärjestelmän 
asianmukaista toimintaa, tilien perustana 
olevien toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamista 
koskevasta hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta. Se on toiminnassaan 
riippumaton asianomaisesta 
maksajavirastosta, hallintoviranomaisesta 



AM\923822FI.doc 135/182 PE502.260v01-00

FI

ja maksajaviraston hyväksyneestä 
viranomaisesta.

ja maksajaviraston hyväksyneestä 
viranomaisesta. Kuitenkin niissä 
toimintaohjelmissa, joiden rahastosta 
saaman tuen kokonaismäärä on enintään 
250 000 000 euroa, 
tarkastusviranomainen voi olla osa samaa 
viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen, paitsi jos komissio 
on sen nimenomaisesti hyväksynyt 
ohjelman hyväksymisen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella yksinkertaistetaan jäsenvaltioille asetettuja vaatimuksia määrittelemällä 
pienille ohjelmille vaihtoehdoksi, että sertifiointielin voi olla osa samaa julkista elintä kuin 
hallintoviranomainen, ja vähennetään siten hallinnon monimutkaisuutta ja kustannuksia. 
Siksi tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille lisää joustoa ja yksinkertaistetaan EMRK:n 
ohjelmien hallinnointia.

Tarkistus 2337
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimia koskevat, paikalla tehtävät 
tarkastukset.

b) toimia koskevat, paikalla tehtävät 
tarkastukset, erityisesti silloin kun toimet 
edellyttävät fyysisiä investointeja.

Or. es

Tarkistus 2338
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 1, 2, 3 
ja 4 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
151 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti 1–4 kohdan yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
hyväksymiseksi.

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanosäädöksien korvaaminen delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 2339
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa 150 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä 
koskevat säännöt.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2340
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa 150 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 

Poistetaan.
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jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä 
koskevat säännöt.

Or. pt

Tarkistus 2341
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa 150 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä 
koskevat säännöt.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2342
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt 1 kohdassa määritetyistä 
jäsenvaltioiden velvoitteista.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2343
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt 1 kohdassa määritetyistä 
jäsenvaltioiden velvoitteista.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2344
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt 1 kohdassa määritetyistä 
jäsenvaltioiden velvoitteista.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2345
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos takaisinperintää ei toteuteta neljän 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 

Jos takaisinperintää ei toteuteta kahden 
vuoden kuluessa perintäpyynnön 
päivämäärästä tai kahdeksan vuoden 
kuluessa, jos perintäasia on viety 
kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin 
perimättä olevasta tuesta aiheutuvista 
taloudellisista seurauksista vastaa 
asianomainen jäsenvaltio, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion 



AM\923822FI.doc 139/182 PE502.260v01-00

FI

velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 115 artiklan mukaisesti.

velvoitteeseen noudattaa 
perintämenettelyjä 115 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2346
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 
noudattamatta jättämiseen suoraan 
liittyviin menoihin sovellettavat 
rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 
tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 
päättäessään otettava huomioon YKP:n 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuus, YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai 
EMKR:n rahoitusosuuden merkitys 
tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 
noudattamatta jättämiseen suoraan 
liittyviin menoihin sovellettavat 
rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 
tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 
päättäessään otettava huomioon YKP:n 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuus, ekosysteemille, kalakannoille 
tai meriympäristölle aiheutuneiden 
vahinkojen vakavuus, YKP:n sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä saatu 
taloudellinen hyöty tai EMKR:n 
rahoitusosuuden merkitys tuensaajan 
taloudelliselle toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 2347
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 
noudattamatta jättämiseen suoraan 
liittyviin menoihin sovellettavat 
rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 
tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 
päättäessään otettava huomioon YKP:n 

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 
noudattamatta jättämiseen suoraan 
liittyviin menoihin sovellettavat 
rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 
tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 
päättäessään otettava huomioon YKP:n 
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sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuus, YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai 
EMKR:n rahoitusosuuden merkitys 
tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuusaste, laajuus, kesto ja uudelleen 
esiintyminen, YKP:n sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä saatu 
taloudellinen hyöty tai EMKR:n 
rahoitusosuuden merkitys tuensaajan 
taloudelliselle toiminnalle.

Or. en

Perustelu

Tuensaajan sääntöjen noudattamatta jättämisen vakavuuden määrittävät useat tekijät: sen 
vakavuusaste, laajuus, kesto ja uudelleen esiintyminen.

Tarkistus 2348
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 74 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa lueteltujen keskeyttämiseen 
johtavien seikkojen lisäksi 
[varainhoitoasetuksessa] tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos komissio on 
antanut täytäntöönpanosäädöksellä 
päätöksen, jossa todetaan, että on olemassa 
näyttöä, joka viittaa siihen, ettei jokin 
jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia 
velvollisuuksiaan, mikä voi vaikuttaa 
todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin 
menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 74 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa lueteltujen keskeyttämiseen 
johtavien seikkojen lisäksi 
[varainhoitoasetuksessa] tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
kuudella kuukaudella, jos komissio on 
antanut täytäntöönpanosäädöksellä 
päätöksen, jossa todetaan, että on olemassa 
näyttöä, joka viittaa siihen, ettei jokin 
jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia 
velvollisuuksiaan, mikä voi vaikuttaa 
todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin 
menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

Or. pt
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Tarkistus 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 74 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa lueteltujen keskeyttämiseen 
johtavien seikkojen lisäksi 
[varainhoitoasetuksessa] tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos komissio on 
antanut täytäntöönpanosäädöksellä 
päätöksen, jossa todetaan, että on olemassa 
näyttöä, joka viittaa siihen, ettei jokin 
jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia 
velvollisuuksiaan, mikä voi vaikuttaa 
todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin 
menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 74 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa lueteltujen keskeyttämiseen 
johtavien seikkojen lisäksi 
[varainhoitoasetuksessa] tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
kuudella kuukaudella, jos komissio on 
antanut täytäntöönpanosäädöksellä 
päätöksen, jossa todetaan, että on olemassa 
näyttöä, joka viittaa siihen, ettei jokin 
jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia 
velvollisuuksiaan, mikä voi vaikuttaa 
todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin 
menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

Or. pt

Tarkistus 2350
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 [Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 74 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa lueteltujen keskeyttämiseen 
johtavien seikkojen lisäksi 
[varainhoitoasetuksessa] tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos komissio on 
antanut täytäntöönpanosäädöksellä 

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 74 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa lueteltujen keskeyttämiseen 
johtavien seikkojen lisäksi 
[varainhoitoasetuksessa] tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos komissio on 
antanut täytäntöönpanosäädöksellä 
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päätöksen, jossa todetaan, että on olemassa 
näyttöä, joka viittaa siihen, ettei jokin 
jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia 
velvollisuuksiaan, mikä voi vaikuttaa 
todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin 
menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

päätöksen, jossa todetaan, että on olemassa 
näyttöä siitä, ettei jokin jäsenvaltio ole 
noudattanut yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisia velvollisuuksiaan, mikä vaikuttaa 
suoraan todennettuun menoilmoitukseen 
sisältyviin menoihin, joita 
välimaksupyyntö koskee.

Or. es

Tarkistus 2351
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

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

Komission teksti Tarkistus

a a) jäsenvaltio ei ole toimittanut 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa 
asetuksessa] vaadittuja selvityksiä 
laivaston kapasiteetista ja sen suhteesta 
käytettävissä oleviin resursseihin;

Or. en

Tarkistus 2352
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

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

Komission teksti Tarkistus

a a) jäsenvaltio ei ole täyttänyt 
velvollisuuksiaan kerätä ja siirtää tietoja 
ja/tai velvollisuuttaan saavuttaa 
laivastokapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välinen kestävä 
tasapaino [yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen] 34 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

Or. en
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Tarkistus 2353
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa todetaan, ettei jokin jäsenvaltio ole 
noudattanut yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisia velvollisuuksiaan. Tällainen 
noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa 
todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin 
menoihin, joita välimaksupyyntö koskee;

e) komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa todetaan, ettei jokin jäsenvaltio ole 
noudattanut yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisia velvollisuuksiaan. Tällainen 
noudattamatta jättäminen vaikuttaa 
suoraan todennettuun menoilmoitukseen 
sisältyviin menoihin, joita 
välimaksupyyntö koskee;

Or. es

Tarkistus 2354
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) [yhteisistä säännöksistä] annetun 
asetuksen 17 artiklan 5 kohdassa ja 20 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Jos maksatus keskeytetään välitavoitteen saavuttamatta jäämisen vuoksi, jätetään 
huomioimatta, että kyseessä on tyypillisesti hallinnollisen tai rahoituksellisen tehokkuuden 
sijasta esimerkiksi investointien viivästyminen.
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Tarkistus 2355
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä 
päättää keskeyttää välimaksut kokonaan tai 
osittain sen jälkeen, kun se on antanut 
jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden 
määräajassa. Komissio voi vahvistaa sitä 
maksujen osaa, joka voidaan keskeyttää, 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 151 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti annettavin 
täytäntöönpanosäädöksin. Näiden määrien 
on oltava oikeassa suhteessa jäsenvaltion 
puutteen, väärinkäytöksen tai 
noudattamatta jättämisen luonteeseen ja 
merkittävyyteen.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä 
päättää keskeyttää välimaksut kokonaan tai 
osittain sen jälkeen, kun se on antanut 
jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden 
määräajassa. Komissio voi vahvistaa sitä 
maksujen osaa, joka voidaan keskeyttää, 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
151 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti annettavin 
täytäntöönpanosäädöksin. Näiden määrien 
on oltava oikeassa suhteessa jäsenvaltion 
puutteen, väärinkäytöksen tai 
noudattamatta jättämisen luonteeseen ja 
merkittävyyteen sekä niiden 
ilmenemisestä tai tapahtumisesta 
kuluneeseen aikaan.

Or. es

Tarkistus 2356
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
120 artikla

Komission teksti Tarkistus

120 artikla Poistetaan.
Komission toimivalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään 118 artiklassa ja 119 
artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetut noudattamatta jättämiset, 
mukaan lukien luettelo YKP:n 
säännöksistä, jotka ovat oleellisia meren 
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elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 
varten.
2. Komissio voi vahvistaa maksujen 
määräajan kulumisen ja maksatuksen 
keskeyttämiseen sovellettavaa menettelyä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
täytäntöönpanosäädöksin. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
151 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pt

Tarkistus 2357
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään 118 artiklassa ja 119 
artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetut noudattamatta jättämiset, 
mukaan lukien luettelo YKP:n 
säännöksistä, jotka ovat oleellisia meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 
varten.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2358
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään 118 artiklassa ja 119 

Poistetaan.
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artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetut noudattamatta jättämiset, 
mukaan lukien luettelo YKP:n 
säännöksistä, jotka ovat oleellisia meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 
varten.

Or. pt

Tarkistus 2359
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta hyvissä ajoin etukäteen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai 
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään. Asianomaisen jäsenvaltion 
virkamiehet saavat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

4. Komissio ilmoittaa paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta vähintään kuukautta ennen 
jäsenvaltiolle, jota tarkastus koskee, tai 
jäsenvaltiolle, jonka alueella tarkastus 
tehdään. Asianomaisen jäsenvaltion 
virkamiehet saavat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

Or. pt

Tarkistus 2360
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
122 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön kaikki tiedot todetuista 
väärinkäytöksistä ja petosepäilyistä sekä 
kyseisten väärinkäytösten ja petosten 
vuoksi aiheettomasti maksettujen määrien 
takaisinperimiseksi 116 artiklan nojalla 
toteutetuista toimista.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön kaikki tiedot todetuista 
väärinkäytöksistä ja petosepäilyistä, jos 
kyseessä on 10 000 euroa ylittävä summa, 
sekä kyseisten väärinkäytösten ja petosten 
vuoksi aiheettomasti maksettujen määrien 
takaisinperimiseksi 116 artiklan nojalla 
toteutetuista toimista.
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Or. pt

Tarkistus 2361
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön.

Hallintoviranomaisten on säilytettävä 
yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
suoritettuja maksuja koskevat tositteet ja 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
hallinnollisten ja fyysisten tarkastusten 
tekemiseen liittyvät asiakirjat ja annettava 
asiakirjat ja tiedot komission käyttöön.

Or. pt

Tarkistus 2362
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön.

Hallintoviranomaisten on säilytettävä 
yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
suoritettuja maksuja koskevat tositteet ja 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
hallinnollisten ja fyysisten tarkastusten 
tekemiseen liittyvät asiakirjat ja annettava 
asiakirjat ja tiedot komission käyttöön.

Or. pt

Tarkistus 2363
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen maksajavirastojen on 
säilytettävä suoritettuja maksuja koskevat 
tositteet ja unionin lainsäädännössä 
säädettyjen hallinnollisten ja fyysisten 
tarkastusten tekemiseen liittyvät asiakirjat 
ja annettava asiakirjat ja tiedot komission 
käyttöön.

Hallintoviranomaisten on säilytettävä 
yhdessä muiden viranomaisten kanssa 
suoritettuja maksuja koskevat tositteet ja 
unionin lainsäädännössä säädettyjen 
hallinnollisten ja fyysisten tarkastusten 
tekemiseen liittyvät asiakirjat ja annettava 
asiakirjat ja tiedot komission käyttöön.

Or. pt

Tarkistus 2364
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakirjat ovat menojen 
hyväksymisestä vastaavan, 
maksajaviraston antamalla valtuutuksella 
toimivan viranomaisen hallussa, kyseisen 
viranomaisen on toimitettava hyväksytylle 
maksajavirastolle kertomukset tehtyjen 
tarkastusten lukumäärästä ja sisällöstä 
sekä tarkastusten tulosten perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2365
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakirjat ovat menojen Poistetaan.
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hyväksymisestä vastaavan, 
maksajaviraston antamalla valtuutuksella 
toimivan viranomaisen hallussa, kyseisen 
viranomaisen on toimitettava hyväksytylle 
maksajavirastolle kertomukset tehtyjen 
tarkastusten lukumäärästä ja sisällöstä 
sekä tarkastusten tulosten perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä.

Or. pt

Tarkistus 2366
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakirjat ovat menojen 
hyväksymisestä vastaavan, 
maksajaviraston antamalla valtuutuksella 
toimivan viranomaisen hallussa, kyseisen 
viranomaisen on toimitettava hyväksytylle 
maksajavirastolle kertomukset tehtyjen 
tarkastusten lukumäärästä ja sisällöstä 
sekä tarkastusten tulosten perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2367
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
124 artikla

Komission teksti Tarkistus

124 artikla Poistetaan.
Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen
1. Komissio päättää hyväksyttyjen 
maksajavirastojen tilien tarkastamisesta 
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ja hyväksymisestä 125 artiklan c 
alakohdan mukaisesti toimitettujen 
tietojen perusteella 
täytäntöönpanosäädöksillä ennen kyseistä 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivää.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä koskeva 
päätös koskee toimitettujen tilinpäätösten 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä. Päätös ei rajoita 128 
artiklan nojalla myöhemmin annettavien 
päätösten soveltamista.

Or. pt

Tarkistus 2368
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
124 artikla

Komission teksti Tarkistus

124 artikla Poistetaan.
Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

1. Komissio päättää hyväksyttyjen 
maksajavirastojen tilien tarkastamisesta 
ja hyväksymisestä 125 artiklan c 
alakohdan mukaisesti toimitettujen 
tietojen perusteella 
täytäntöönpanosäädöksillä ennen kyseistä 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivää.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä koskeva 
päätös koskee toimitettujen tilinpäätösten 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä. Päätös ei rajoita 128 
artiklan nojalla myöhemmin annettavien 
päätösten soveltamista.

Or. pt
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Tarkistus 2369
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
124 artikla

Komission teksti Tarkistus

124 artikla Poistetaan.
Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

1. Komissio päättää hyväksyttyjen 
maksajavirastojen tilien tarkastamisesta 
ja hyväksymisestä 125 artiklan c 
alakohdan mukaisesti toimitettujen 
tietojen perusteella 
täytäntöönpanosäädöksillä ennen kyseistä 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivää.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä koskeva 
päätös koskee toimitettujen tilinpäätösten 
täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja 
todenperäisyyttä. Päätös ei rajoita 128 
artiklan nojalla myöhemmin annettavien 
päätösten soveltamista.

Or. pt

Tarkistus 2370
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
seuraavat tiedot, ilmoitukset ja asiakirjat:

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
ilmoitettuun päivämäärään mennessä 
komissiolle seuraavat tiedot, ilmoitukset ja 
asiakirjat:

Or. pt
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Tarkistus 2371
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
seuraavat tiedot, ilmoitukset ja asiakirjat:

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
ilmoitettuun päivämäärään mennessä 
komissiolle seuraavat tiedot, ilmoitukset ja 
asiakirjat:

Or. pt

Tarkistus 2372
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
seuraavat tiedot, ilmoitukset ja asiakirjat:

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
ilmoitettuun päivämäärään mennessä 
komissiolle seuraavat tiedot, ilmoitukset ja 
asiakirjat:

Or. pt

Tarkistus 2373
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttyjen maksajavirastojen osalta a) hallintoviranomaisten osalta

Or. pt
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Tarkistus 2374
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttyjen maksajavirastojen osalta a) hallintoviranomaisten osalta

Or. pt

Tarkistus 2375
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttyjen maksajavirastojen osalta a) hallintoviranomaisten osalta

Or. pt

Tarkistus 2376
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen hyväksymisasiakirja; i) sen kuvaus;

Or. pt

Tarkistus 2377
João Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen hyväksymisasiakirja; i) sen kuvaus;

Or. pt

Tarkistus 2378
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen hyväksymisasiakirja; i) sen kuvaus;

Or. pt

Tarkistus 2379
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) mahdollinen hyväksynnän 
peruuttaminen;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2380
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) mahdollinen hyväksynnän 
peruuttaminen;

iii) sen osoitetiedot;

Or. pt

Tarkistus 2381
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) mahdollinen hyväksynnän 
peruuttaminen;

iii) sen osoitetiedot;

Or. pt

Tarkistus 2382
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todentamisviranomaisen osalta Poistetaan.
i) sen nimi;
ii) sen osoitetiedot;

Or. pt

Tarkistus 2383
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) todentamisviranomaisen osalta Poistetaan.
i) sen nimi;
ii) sen osoitetiedot;

Or. pt

Tarkistus 2384
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) myös maksupyyntöinä toimivat 
hyväksytyn maksajaviraston 
allekirjoittamat menoilmoitukset 
vaadittuine tietoineen;

i) myös maksupyyntöinä toimivat 
allekirjoitetut menoilmoitukset vaadittuine 
tietoineen;

Or. pt

Tarkistus 2385
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) myös maksupyyntöinä toimivat 
hyväksytyn maksajaviraston 
allekirjoittamat menoilmoitukset 
vaadittuine tietoineen;

i) myös maksupyyntöinä toimivat 
allekirjoitetut menoilmoitukset vaadittuine 
tietoineen;

Or. pt

Tarkistus 2386
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) myös maksupyyntöinä toimivat 
hyväksytyn maksajaviraston 
allekirjoittamat menoilmoitukset 
vaadittuine tietoineen;

i) myös maksupyyntöinä toimivat 
asianmukaisesti allekirjoitetut 
menoilmoitukset vaadittuine tietoineen;

Or. pt

Tarkistus 2387
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
hyväksyttyjen maksajavirastojen vuotuiset 
tilinpäätökset;

iii) hallinnollinen vahvistuslausuma;

Or. pt

Tarkistus 2388
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
hyväksyttyjen maksajavirastojen vuotuiset 
tilinpäätökset;

iii) hallinnollinen vahvistuslausuma;

Or. pt
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Tarkistus 2389
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
hyväksyttyjen maksajavirastojen vuotuiset 
tilinpäätökset;

iii) hallinnollinen vahvistuslausuma;

Or. pt

Tarkistus 2390
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteenveto kaikista käytettävissä 
olevista tuloksista, jotka on saatu 
suoritetuissa tarkastuksissa.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2391
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
maksajaviraston tilinpäätös sekä kaikki 
käytettävissä olevat tulokset suoritetuista 
tarkastuksista;

ii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
kaikki käytettävissä olevat tulokset 
suoritetuista tarkastuksista;

Or. pt
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Tarkistus 2392
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
maksajaviraston tilinpäätös sekä kaikki 
käytettävissä olevat tulokset suoritetuista 
tarkastuksista;

ii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
kaikki käytettävissä olevat tulokset 
suoritetuista tarkastuksista;

Or. pt

Tarkistus 2393
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
maksajaviraston tilinpäätös sekä kaikki 
käytettävissä olevat tulokset suoritetuista 
tarkastuksista;

ii) hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
kaikki käytettävissä olevat tulokset 
suoritetuista tarkastuksista;

Or. pt

Tarkistus 2394
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) hyväksyttyjen maksajavirastojen ja 
todentamisviranomaisten tunnistetiedot;

iv) hallinto- ja valvontaviranomaisten 
tunnistetiedot;

Or. pt
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Tarkistus 2395
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) hyväksyttyjen maksajavirastojen ja 
todentamisviranomaisten tunnistetiedot;

iv) hallinto- ja valvontaviranomaisten 
tunnistetiedot;

Or. pt

Tarkistus 2396
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) hyväksyttyjen maksajavirastojen ja 
todentamisviranomaisten tunnistetiedot;

iv) hallinto- ja valvontaviranomaisten 
tunnistetiedot;

Or. pt

Tarkistus 2397
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jäsenvaltio on jättänyt noudattamatta 
todennettuun menoilmoitukseen 
sisältyvien menojen osalta YKP:n 
sääntöjä, jotka ovat oleellisia meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 
varten.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 2398
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tapaukset silloin, 
kun ei ole noudatettu 105 artiklaa, tai 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetut tapaukset, 
komissio tekee rahoitusoikaisunsa 
ainoastaan YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämiseen suoraan liittyvien menojen 
perusteella. Komissio päättää oikaisun 
määrän ottaen huomioon jäsenvaltion tai 
tuensaajan YKP:n sääntöjen suhteen 
toteuttaman noudattamatta jättämisen 
vakavuuden, YKP:n sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä saadun 
taloudellisen hyödyn tai EMKR:n 
rahoitusosuuden merkityksen tuensaajan 
taloudelliselle toiminnalle.

3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tapaukset silloin, 
kun ei ole noudatettu 105 artiklaa, tai 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetut tapaukset, 
komissio tekee rahoitusoikaisunsa 
ainoastaan YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämiseen suoraan liittyvien menojen 
perusteella. Komissio päättää oikaisun 
määrän ottaen huomioon ekosysteemille, 
kalakannoille tai meriympäristölle 
aiheutuneiden vahinkojen vakavuuden, 
jäsenvaltion tai tuensaajan YKP:n 
sääntöjen suhteen toteuttaman 
noudattamatta jättämisen vakavuuden, 
YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä saadun taloudellisen hyödyn 
tai EMKR:n rahoitusosuuden merkityksen 
tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 2399
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun komissio perustaa kantansa 
muiden kuin omien yksiköidensä 
tilintarkastajien toteamiin seikkoihin, se 
tekee omat johtopäätöksensä niiden 
taloudellisista seurauksista tarkasteltuaan 
asianomaisen jäsenvaltion 117 artiklan 
mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä, 125 
artiklan c alakohdan mukaista ilmoitusta 
ja jäsenvaltioiden mahdollisesti antamia 

Poistetaan.
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vastineita.

Or. pt

Perustelu

Tämä kohta luo vaikutelman siitä, että ainoastaan komission omien tilintarkastajien toteamat 
seikat ovat uskottavia, minkä vuoksi kohta on poistettava tästä komission tekemiä 
rahoitusoikaisuja koskevasta artiklasta.

Tarkistus 2400
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti seuraavien osalta:

Poistetaan.

a) kiinteämääräisten tai ekstrapoloitujen 
rahoitusoikaisujen tapauksessa 
sovellettavat rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet;
b) luettelo 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista YKP:n säännöksistä, jotka 
ovat oleellisia meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämistä varten.

Or. pt

Tarkistus 2401
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti seuraavien osalta:
a) kiinteämääräisten tai ekstrapoloitujen 
rahoitusoikaisujen tapauksessa 
sovellettavat rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet;
b) luettelo 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista YKP:n säännöksistä, jotka 
ovat oleellisia meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämistä varten.

Or. pt

Tarkistus 2402
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti seuraavien osalta:

Poistetaan.

a) kiinteämääräisten tai ekstrapoloitujen 
rahoitusoikaisujen tapauksessa 
sovellettavat rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet;
b) luettelo 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista YKP:n säännöksistä, jotka 
ovat oleellisia meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämistä varten.

Or. pt

Tarkistus 2403
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteistyössä hallinnoitavia 
EMKR:n toimia varten yhteinen seuranta- 
ja arviointijärjestelmä EMKR:n 
tuloksellisuuden mittaamista varten. 
Tehokkaan tulosmittauksen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa tuloskehyksen sisällöstä ja 
rakenteesta delegoituja säädöksiä 150 
artiklan mukaisesti.

1. Perustetaan yhteistyössä hallinnoitavia 
EMKR:n toimia varten yhteinen seuranta- 
ja arviointijärjestelmä EMKR:n 
tuloksellisuuden mittaamista varten. 
Tavoitteena on varmistaa tehokas 
tulosmittaus.

Or. pt

Tarkistus 2404
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteistyössä hallinnoitavia 
EMKR:n toimia varten yhteinen seuranta- 
ja arviointijärjestelmä EMKR:n 
tuloksellisuuden mittaamista varten. 
Tehokkaan tulosmittauksen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa tuloskehyksen sisällöstä ja 
rakenteesta delegoituja säädöksiä 150 
artiklan mukaisesti.

1. Perustetaan yhteistyössä hallinnoitavia 
EMKR:n toimia varten yhteinen seuranta- 
ja arviointijärjestelmä EMKR:n 
tuloksellisuuden mittaamista varten. 
Tavoitteena on varmistaa tehokas 
tulosmittaus.

Or. pt

Tarkistus 2405
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteistyössä hallinnoitavia 1. Perustetaan yhteistyössä hallinnoitavia 
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EMKR:n toimia varten yhteinen seuranta- 
ja arviointijärjestelmä EMKR:n 
tuloksellisuuden mittaamista varten. 
Tehokkaan tulosmittauksen 
varmistamiseksi siirretään komissiolle 
valta antaa tuloskehyksen sisällöstä ja 
rakenteesta delegoituja säädöksiä 150 
artiklan mukaisesti.

EMKR:n toimia varten yhteinen seuranta- 
ja arviointijärjestelmä EMKR:n toimien 
tehokkaan tulosmittauksen 
varmistamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 2406
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EMKR:n vaikutusta mitataan suhteessa 
6 artiklassa tarkoitettuihin unionin 
prioriteetteihin.

Poistetaan.

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon näihin 
unionin prioriteetteihin liittyviä 
indikaattoreita. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
151 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pt

Tarkistus 2407
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EMKR:n vaikutusta mitataan suhteessa 
6 artiklassa tarkoitettuihin unionin 
prioriteetteihin.

Poistetaan.
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Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon näihin 
unionin prioriteetteihin liittyviä 
indikaattoreita. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
151 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pt

Tarkistus 2408
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurannassa ja arvioinnissa tarvittavat 
ohjelman toteutusta, kutakin 
rahoitettavaksi valittua toimea ja päätettyä 
toimea koskevat tärkeimmät tiedot, 
tuensaajaa ja hanketta koskevat tärkeimmät 
piirteet mukaan lukien, on talletettava ja 
säilytettävä sähköisesti.

1. Seurannassa ja arvioinnissa tarvittavat 
ohjelman toteutusta, kutakin 
rahoitettavaksi valittua tukitoimea ja 
päätettyä tukitoimea koskevat tärkeimmät 
tiedot, tuensaajaa ja hanketta koskevat 
tärkeimmät piirteet mukaan luettuina, on 
talletettava ja säilytettävä sähköisesti.

(Kielellinen tarkistus.)

Or. el

Tarkistus 2409
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen ja 
seurantakomitean on toteutettava 
toimintaohjelman seuranta rahoitusta, 
tuotosta ja tavoitteita koskevien 
indikaattoreiden perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. el

Tarkistus 2410
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurantakomiteaa on kuultava 
rahoitettavien toimien valintaperusteista 
neljän kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä ja sen on annettava 
asiasta lausuntonsa; valintaperusteita on 
tarkistettava ohjelmasuunnittelun tarpeita 
vastaavasti;

a) seurantakomiteaa on kuultava 
rahoitettavien toimien valintaperusteista 
kuuden kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä ja sen on annettava 
asiasta lausuntonsa; valintaperusteita on 
tarkistettava ohjelmasuunnittelun tarpeita 
vastaavasti;

Or. pt

Tarkistus 2411
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurantakomiteaa on kuultava 
rahoitettavien toimien valintaperusteista 
neljän kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä ja sen on annettava 
asiasta lausuntonsa; Valintaperusteita on 
tarkistettava ohjelmatyön tarpeita 
vastaavasti;

a) seurantakomiteaa on kuultava 
rahoitettavien tukitoimien 
valintaperusteista neljän kuukauden 
kuluessa ohjelman hyväksymispäätöksestä 
ja sen on annettava asiasta lausuntonsa; 
Valintaperusteita on tarkistettava 
ohjelmatyön tarpeita vastaavasti;

(Kielellinen tarkistus.)

Or. el

Tarkistus 2412
Iliana Malinova Iotova
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Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seurantakomiteaa on kuultava 
rahoitettavien toimien valintaperusteista 
neljän kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä ja sen on annettava 
asiasta lausuntonsa; valintaperusteita on 
tarkistettava ohjelmasuunnittelun tarpeita 
vastaavasti;

a) seurantakomiteaa on kuultava 
rahoitettavien toimien valintaperusteista 
kuuden kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä ja sen on annettava 
asiasta lausuntonsa; valintaperusteita on 
tarkistettava ohjelmasuunnittelun tarpeita 
vastaavasti;

Or. bg

Tarkistus 2413
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) seurantakomitean on tarkasteltava 
toimia, joilla edistetään miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä, 
vammaisten mahdollisuudet mukaan 
lukien;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 2414
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
toimintaohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
toimintaohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
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komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuodet 2014 ja 2015.

komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2023 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitetun 
kertomuksen on katettava kalenterivuodet 
2014 ja 2015.

Or. el

Tarkistus 2415
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
toimintaohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuodet 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
toimintaohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2023 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitetun 
kertomuksen on katettava kalenterivuodet 
2014 ja 2015.

Or. bg

Tarkistus 2416
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto vastaa yhdessä 
hallintoviranomaisen kanssa 108 artiklan 
1 kohdan i alakohdan mukaisesti 
seuraavista tehtävistä:

1. Hallintoviranomainen vastaa 108 
artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti 
seuraavista tehtävistä:

Or. pt
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Tarkistus 2417
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto vastaa yhdessä 
hallintoviranomaisen kanssa 108 artiklan 
1 kohdan i alakohdan mukaisesti 
seuraavista tehtävistä:

1. Hallintoviranomainen vastaa 
108 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
mukaisesti seuraavista tehtävistä:

Or. es

Perustelu

Vähennetään tarpeetonta ja päällekkäistä hallinnollista rasitusta. Hallintoviranomaisella on 
lopullinen vastuu rahastosta, ja näin ollen sillä on jo näitä tietoja sisältävä verkkoportaali. Ei 
ole suositeltavaa eikä tehokasta edellyttää, että maksajavirastolla on oltava toinen 
verkkoportaali tätä tehtävää varten.

Tarkistus 2418
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto vastaa yhdessä 
hallintoviranomaisen kanssa 108 artiklan 1 
kohdan i alakohdan mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

1. Hallintoviranomainen vastaa yhdessä 
hallintoviranomaisen kanssa 108 artiklan 1 
kohdan i alakohdan mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

Or. pt

Tarkistus 2419
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto vastaa yhdessä 
hallintoviranomaisen kanssa 108 artiklan 
1 kohdan i alakohdan mukaisesti 
seuraavista tehtävistä:

1. Hallintoviranomainen vastaa 108 
artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti 
seuraavista tehtävistä:

Or. pt

Tarkistus 2420
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirasto vastaa yhdessä 
hallintoviranomaisen kanssa 108 artiklan 
1 kohdan i alakohdan mukaisesti 
seuraavista tehtävistä:

1. Hallintoviranomainen vastaa 
108 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
mukaisesti seuraavista tehtävistä:

Or. es

Tarkistus 2421
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty 
verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin 
jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja linkit 
niihin;

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty 
verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin 
jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja linkit 
niihin; kaikki muutokset on päivitettävä 
välittömästi verkkosivustolle tai 
-portaaliin;

Or. ro
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Tarkistus 2422
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty 
verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin 
jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja linkit 
niihin;

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty 
verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin 
jäsenvaltion toimintaohjelmista ja linkit 
niihin;

Or. fr

Tarkistus 2423
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty 
verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin 
jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja linkit 
niihin;

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty 
verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin 
jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja jossa 
tarjotaan helppo pääsy niihin;

(Kielellinen tarkistus.)

Or. el

Tarkistus 2424
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimintaohjelman tarjoamista 

b) tiedottaa useiden käytettävissä olevien 
menetelmien avulla mahdollisille 
tuensaajille toimintaohjelman tarjoamista 
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rahoitusmahdollisuuksista; rahoitusmahdollisuuksista;

Or. ro

Tarkistus 2425
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimintaohjelman tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimintaohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

Or. fr

Tarkistus 2426
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikki a ja b kohdassa tarkoitettuja 
tietoja koskevat muutokset on julkaistava 
vähintään kolme kuukautta ennen kuin 
kyseinen muutos tulee voimaan.

Or. ro

Tarkistus 2427
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kolmas kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vuosittain.
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Or. pt

Tarkistus 2428
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kolmas kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään kerran vuodessa.

Or. el

Tarkistus 2429
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kolmas kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vuosittain.

Or. pt

Tarkistus 2430
Kriton Arsenis, Chris Davies, Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Oikeuteen saada tutustua 
ympäristötietoihin sovelletaan direktiiviä 
2003/4/EY sekä asetuksia (EY) 
N:o 1049/2001 ja (EY) N:o 1367/2006.

Or. en
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Tarkistus 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
147 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio katsoo, ettei unionin varoja 
ole käytetty tässä asetuksessa tai missä 
tahansa muussa sovellettavassa unionin 
säädöksessä säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, se ilmoittaa siitä tuensaajille, 
joilla on ilmoituspäivästä alkaen yksi 
kuukausi aikaa lähettää huomautuksensa 
komissiolle.

1. Jos komissio katsoo, ettei unionin varoja 
ole käytetty tässä asetuksessa tai missä 
tahansa muussa sovellettavassa unionin 
säädöksessä säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, se ilmoittaa siitä tuensaajille, 
joilla on ilmoituspäivästä alkaen yksi 
kuukausi aikaa lähettää huomautuksensa 
komissiolle, ja komissio ottaa huomioon 
29. syyskuuta 2009 vahvistetun Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön.

Or. es

Tarkistus 2432
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
147 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio katsoo, ettei unionin varoja 
ole käytetty tässä asetuksessa tai missä 
tahansa muussa sovellettavassa unionin 
säädöksessä säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, se ilmoittaa siitä tuensaajille, 
joilla on ilmoituspäivästä alkaen yksi 
kuukausi aikaa lähettää huomautuksensa 
komissiolle.

1. Jos komissio katsoo, ettei unionin varoja 
ole käytetty tässä asetuksessa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti, se ilmoittaa siitä 
tuensaajille, joilla on ilmoituspäivästä 
alkaen yksi kuukausi aikaa lähettää 
huomautuksensa komissiolle.

Or. es



PE502.260v01-00 176/182 AM\923822FI.doc

FI

Perustelu

Poistetaan ehdotukseen sisältyvä oikeudellinen epävarmuus neuvoston oikeudellisen yksikön 
29. syyskuuta 2009 antamassa kertomuksessa esitetyn mukaisesti. Kyseisessä asiakirjassa 
todetaan, että kun jäsenvaltio on oikeutettu taloudelliseen tukeen tiettyjen ehtojen perusteella, 
nämä ehdot on määritettävä selkeästi.

Tarkistus 2433
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
150 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään edellä 12, 33, 37, 38, 39, 46, 
61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 
119, 127, 131 ja 153 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
määräämättömäksi ajaksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen.

2. Siirretään edellä 12, 37, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 120, 131 ja 
153 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

Or. es

Tarkistus 2434
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
150 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12, 33, 37, 38, 
39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 
114, 115, 119, 127, 131 ja 153 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12, 37, 46, 61, 
64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 
120, 131 ja 153 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
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voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. es

Tarkistus 2435
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
150 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131 ja 153 artiklan nojalla annettu 
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.

5. Edellä 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 
105, 111, 112, 114, 115, 120, 131 ja 
153 artiklan nojalla annettu 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.

Or. es

Tarkistus 2436
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 1 rivi

Komission teksti

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen 
liittyvien toimien osalta korotus voi olla

25
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Tarkistus

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen 
liittyvien toimien osalta korotus voi olla

30

Or. pt

Tarkistus 2437
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 1 rivi

Komission teksti

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen 
liittyvien toimien osalta korotus voi olla 

25

Tarkistus

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen 
liittyvien toimien osalta korotus voi olla 

30

Or. pt

Tarkistus 2438
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 3 rivi

Komission teksti

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Syrjäisimmillä alueilla toteutettavien 
toimien osalta korotus voi olla 

35



AM\923822FI.doc 179/182 PE502.260v01-00

FI

Tarkistus

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Syrjäisimmillä alueilla toteutettavien 
toimien osalta korotus voi olla 

40

Or. pt

Tarkistus 2439
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – taulukko 1 – rivi 5 a (uusi) 

Parlamentin tarkistus

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Kaikkien niiden kestävyyskriteereiden 
mukaisten vaatimusten täyttyessä, joita 
jäsenvaltiot voivat soveltaa, korotus voi 
olla

10

Or. es

Tarkistus 2440
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – taulukko 1 – rivi 8 

Komission teksti

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Sellaisten yritysten, jotka eivät kuulu pk-
yritysten määritelmän piiriin, toteuttamien 
toimien osalta sovellettava vähennys on

20

Parlamentin tarkistus

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Sellaisten yritysten, jotka eivät kuulu pk- 15
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yritysten määritelmän piiriin, toteuttamien 
toimien osalta sovellettava vähennys on

Or. es

Tarkistus 2441
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – rivi 8 a (uusi)

Parlamentin tarkistus

Toimien tyyppi Prosenttiosuus

Kestävyyttä koskevien perusteiden 
mukaiset vaatimukset, joita jäsenvaltiot 
voivat panna täytäntöön, täyttävien 
toimien osalta korotus voi olla

10

Or. fr

Perustelu

Hallintaviranomaiset voivat laatia täydentäviä ehtoja, jotka koskevat kestävään kehitykseen 
(ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen) liittyviä tavoitteita ja joilla kannustetaan 
alan ammattilaisia toteuttamaan enemmän toimia kuin voimassa olevassa sääntelyssä 
edellytetään. Hallintaviranomaiset voivat tällöin maksaa hyvitystä myönnettyjen tukien 
lisäksi. Tämän tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa rahoitusvälineen, eli EMKR:n, ja YKP:n 
välistä yhteyttä, jotta sen avulla voitaisiin kannustaa kestäviä käytäntöjä.

Tarkistus 2442
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – 2 kohta – 1 alakohta – taulukko 1 – rivi 4 a (uusi)

Parlamentin tarkistus

EU:n prioriteetti 
EMKR:n/yhteisen 
strategiakehyksen osalta 
Temaattinen tavoite

Ennakkoehto Täyttymiskriteerit

EMKR:n prioriteetti:
6 YKP:n 

Kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksie

Erityistoimiin kuuluvat 
seuraavat:
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– Osoitetut hallinnolliset 
valmiudet laatia ja panna 
täytäntöön laivaston 
kapasiteettia koskevia 
arviointeja.

täytäntöönpanon 
edistäminen
Temaattinen tavoite 6: 
ympäristön suojeleminen 
ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden 
parantaminen

n välisen tasapainon 
vuotuinen arviointi: 
Erityinen arviointi 
kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksie
n välisestä tasapainosta 
on tehty, jotta 
varmistetaan laivaston 
kapasiteetin vähentämistä 
ja aluksiin tehtäviä 
suoria investointeja 
koskevien 
hallintotoimenpiteiden 
tehokas toteuttaminen.

– Riittävä raportointi 
toimista, joilla pyritään 
tasapainottamaan 
kalastuskapasiteettia ja 
kalastusmahdollisuuksia 
[ehdotetun 
perusasetuksen] 34 ja 
37 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2443
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite 4 – 1 osa – 1 kohta – luetelmakohta 12 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kansallisen rahoitusosuuden määrä

Or. en

Perustelu

Kalastustukien avoimuuden lisääminen auttaa edistämään kestävän kehityksen periaatteita.

Tarkistus 2444
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite 4 – 1 osa – 1 kohta – luetelmakohta 12 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Rahoitusosuuden kokonaismäärä 
(unionin ja kansallinen osuus)
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Or. en

Perustelu

Kalastustukien avoimuuden lisääminen auttaa edistämään kestävän kehityksen periaatteita.

Tarkistus 2445
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – 2.1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään kaksi kertaa ohjelmakauden 
aikana merkittävä tiedotustoimi, jolla 
tuodaan esiin rahoitusmahdollisuuksia ja 
toteutettavia strategioita ja esitellään 
toimintaohjelman saavutukset;

Poistetaan.

Or. pt


