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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen 

(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja 

työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen 

muuttamisesta 

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0565), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0342/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0358/2017), 

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

 

Lainsäädäntöehdotus sisältää lukuisia teknisiä muutoksia yhteisiä säännöksiä koskevaan 

asetukseen (asetus (EU) N:o 1303/2013). Muutoksilla pyritään ottamaan huomioon 

viimeisimmät käytettävissä olevat tilastotiedot ja mukauttamaan asetuksen numerotiedot 

vastaamaan jo tehtyjen rahoituspäätösten tuloksia. 

Ensiksikin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen (asetus EU, 

Euratom N:o 1311/2013) 7 artiklassa säädetään koheesiopolitiikan määrärahojen 

mukautuksesta vuosina 2016–2017. Tämä vahvistetaan yhteisiä säännöksiä koskevan 

asetuksen 92 artiklan 3 kohdassa. Menettelyn mukaisesti kokonaismäärärahojen mukautus on 

mahdollinen jäsenvaltioissa, joiden kansallinen BKT on muuttunut yli viisi prosenttia. 

Tällainen tilanne on 16 jäsenvaltiossa. Lisäksi numerotietoja on mukautettava sen huomioon 

ottamiseksi, että Kypros on äskettäin tullut oikeutetuksi koheesiorahaston tukeen. 

Koheesiopolitiikan määrärahojen kokonaislisäys rajoitetaan monivuotista rahoituskehystä 

koskevan asetuksen 7 artiklan 5 kohdan säännöksillä neljään miljardiin euroon, vaikka 

laskenta olisi tuottanut suuremman lisäyksen. Jäsenvaltiokohtaista vuotuista jakautumista on 

jo muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/1941. 

Toiseksi yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen sisältyvistä luvuista on käytävä ilmi 

koheesiopolitiikan eri tavoitteiden väliset määrärahasiirrot. Tavallisesti ei ole mahdollista 

siirtää määrärahoja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen 

yhteistyö -tavoitteen välillä. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 94 artikla antaa 

kuitenkin komissiolle mahdollisuuden hyväksyä tällaisia siirtoja tiettyjen edellytysten 

täyttyessä. Komissio hyväksyi tällaisen siirron Tanskan osalta komission 

täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/1941, minkä vuoksi kumpaankin tavoitteeseen osoitetut 

kokonaismäärärahat muuttuivat, ja tämä olisi otettava huomioon yhteisiä säännöksiä 

koskevassa asetuksessa. 

Kolmanneksi monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen vuonna 2017 (asetus (EU, 

Euratom N:o 2017/1123) aiheutti muutoksia sääntöihin, jotka koskevat monivuotisen 

rahoituskehyksen maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin nähden jääviä 

liikkumavaroja (kokonaisliikkumavara). Näitä varoja on siten mahdollista käyttää muun 

muassa nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamiseen vuosina 2017–2020. Euroopan parlamentti 

antoi hyväksyntänsä tälle muutokselle monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen 

yhteydessä. Tämä edellyttää nuorisotyöllisyysaloitetta koskevien numerotietojen tarkistamista 

yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa. Nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen 

kasvattaminen 1,2 miljardilla eurolla on myönteistä ottaen huomioon korkeat 

nuorisotyöttömyysasteet monissa Euroopan osissa, mutta on syytä panna merkille, että 

nuorisotyöllisyysaloitejärjestelmää voidaan edelleen parantaa (ks. erityisesti 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 5/2017). 

Neljänneksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti vuonna 2015 tehtiin päätös (asetus EU, Euratom 2015/623) vuoden 2014 

(nykyisen kauden ensimmäinen vuosi) koheesio-ohjelmien käyttämättömien määrärahojen 

jakamisesta uudelleen seuraaville vuosille. Euroopan parlamentti antoi aikanaan 

hyväksyntänsä tälle päätökselle. Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella muutetaan yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen numerotietoja tämän uudelleenjaon huomioon ottamiseksi. 
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Esittelijä panee merkille, että ehdotuksella tehdään yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

numerotietoihin joukko teknisiä mukautuksia jo tehtyjen, koheesio-ohjelmien rahoituksen 

ajantasaistamista tai mukauttamista koskevien päätösten huomioon ottamiseksi. Muutokset 

ovat seurausta joko puhtaasti teknisistä laskelmista, joita komission on tehtävä yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen säännösten mukaisesti, tai monivuotista rahoituskehystä 

koskevan asetuksen muuttamisesta, jolle parlamentti on jo antanut hyväksyntänsä. Parlamentti 

voi siis hyväksyä nämä muutokset ilman tarkistuksia. Koska nuorisotyöllisyysaloitteen 

jatkamisella on kiire, esittelijä ehdottaa, että valiokunta käyttäisi yksinkertaistettua 

menettelyä. 

Parlamentti toteaa kuitenkin, että monista eri syistä komissio on antanut ehdotuksensa hyvin 

myöhäisessä vaiheessa. Parlamentti on tietoinen siitä, että komissio piti valmisteluvaiheessa 

tiiviisti yhteyttä neuvostoon mahdollistaakseen nopean hyväksymisen, mutta pitää 

valitettavana, ettei vastaavia toimia toteutettu, jotta parlamentille olisi ilmoitettu etukäteen 

tästä kiireellisestä ehdotuksesta. Komissio koetteli parlamentin hyvää tahtoa tässä asiassa, 

sillä ei ole mitään syytä, miksi se ei olisi voinut ilmoittaa menettelystä etukäteen kummallekin 

lainsäätäjälle. Komissiota kehotetaan ottamaan vastaisuudessa kumpikin lainsäätäjä huomioon 

tasavertaisesti. 

Aluekehitysvaliokunta piti 13. marraskuuta ylimääräisen kokouksen ja keskusteli siinä 

ehdotuksesta asiasta vastaavan komission jäsenen Corina Creţun kanssa. Vastauksena 

jäsenten esittämään ehdotuksen ajoitusta koskevaan kritiikkiin komission jäsen totesi, että 

neuvosto teki viimeiset tähän mukautukseen liittyvät päätökset kesäkuussa 2017. Hän pyysi 

jäseniltä anteeksi viivästystä ehdotuksen toimittamisessa ja kertoi sen johtuneen 

hallinnollisesta monimutkaisuudesta, joka väistämättä liittyy kaikkeen yhteisiä säännöksiä 

koskevan asetuksen muuttamiseen. Kattavassa keskustelussa korostettiin, että on tärkeää 

säilyttää nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitus, ja keskustelun jälkeen valiokunta hyväksyi 

ehdotuksen työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
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LIITE: BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE 

 

Budjettivaliokunnan puheenjohtajan Jean Arthuis'n 9. marraskuuta 2017 päivätty kirje 

aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajalle Iskra Mihaylovalle 

 

 

Asia: Mietintö teknisistä tarkistuksista asetukseen (EU) N:o 1303/2013 

 

 

 

Arvoisa puheenjohtaja 

 

Aluekehitysvaliokunta laatii parhaillaan mietintöä teknisistä tarkistuksista asetukseen (EU) 

N:o 1303/2013 siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (2017/0247 (COD)). 

 

Haluaisin välittää budjettivaliokunnan puolesta seuraavat näkemykset asiasta. 

 

Budjettivaliokunta suhtautuu myönteisesti koheesiopolitiikan määrärahojen tekniseen 

mukautukseen, joka johtaa neljän miljardin euron lisäykseen (vuoden 2011 hintoina). 

Valiokunta on kuitenkin aina korostanut painokkaasti kiireellistä tarvetta saada vuosien 2014–

2020 ohjelmat täyteen vauhtiin, jotta voidaan varmistaa niiden oikea-aikainen hallinnointi 

nykyisen rahoituskehyskauden aikana ja välttää uuden maksusuman muodostuminen vuoden 

2020 jälkeisen rahoituskehyksen alkuun. 

 

Budjettivaliokunta on tietoinen kiireellisestä tarpeesta torjua nuorisotyöttömyyttä, ja se onkin 

jatkuvasti ja toistuvasti pyrkinyt lisäämään nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitusta. Valiokunta 

ja koko parlamentti ovat alusta lähtien pitäneet riittämättömänä erityisesti 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoihin kohdennettavaa, monivuotisen rahoituskehyksen 

välitarkistuksen yhteydessä poliittisesti hyväksyttyä 1,2 miljardin euron (käypinä hintoina) 

lisäystä, jota on täydennettävä vähintään 1,2 miljardin euron kohdennetuilla ESR:n 

investoinneilla vuoteen 2020 mennessä. 

 

Budjettivaliokunta toteaa kuitenkin, että tämä poliittinen sopimus on sisällytettävä yhteisiä 

säännöksiä koskevaan asetukseen, jotta saadaan luotua vakaa perusta jäsenvaltioiden 

vastaavien toimenpideohjelmien päivittämiselle. 

 

Budjettivaliokunta kehottaa näin ollen asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa hyväksymään 

asetukseen (EU) N:o 1303/2013 ehdotetut tarkistukset. 
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Budjettivaliokunta tekee vuotuisessa talousarviomenettelyssä kaikkensa varmistaakseen, että 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitustarpeisiin osoitetaan tarvittavat määrärahat. 

 

 

Kunnioittavasti 

 

 

 

 

Jean Arthuis 
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