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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 vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen 
mukauttamisen osalta
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0614),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8‑0396/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon 24. tammikuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0181/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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.

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
134 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

”– 2021–2023: 1 %”. ”– 2021–2023: 2 %”.
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PERUSTELUT

Komissio antoi 7. syyskuuta 2018 uuden ehdotuksen nykyisen yhteisiä säännöksiä vuosiksi 
2014–2020 koskevan asetuksen muuttamiseksi. Muutos koskee vuosien 2021–2023 
ennakkomaksuosuuksia vuosien 2014–2020 ohjelmissa. Se ei vaikuta yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen mukaiseen rahoitukseen vuosiksi 2021–2027.

Nykyisillä osuuksilla jäsenvaltioille maksettavat vuotuiset ennakkomaksut johtavat siihen, 
että perintämääräyksillä peritään vuosittain takaisin suuria määriä (esimerkiksi vuonna 2017 
takaisin perittiin 6,6 miljardia euroa). Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioilta pyydetään 
vuosittain varoja, jotta niille voidaan maksaa unionin talousarviosta ennakkomaksuja, jotka 
puolestaan on perittävä vuotta myöhemmin suurelta osin takaisin.

Koska vuotuiset ennakkomaksut asetetaan käyttöön tilivuodeksi, joka ulottuu kahdelle 
varainhoitovuodelle, vuonna N vuotuisena ennakkomaksuna liikaa maksettu määrä selvitetään 
vuonna N+1, mikä johtaa tarpeettomiin maksusuorituksiin.

Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että vuotuisia ennakkomaksuja supistetaan vuosiksi 2021–
2023, jotka vastaavat nykyisen täytäntöönpanokauden kolmea viimeistä vuotta ja ajoittuvat 
päällekkäin seuraavan vuonna 2021 käynnistyvän täytäntöönpanokauden kanssa. 
Lähestymistapa on seurausta vuosiksi 2021–2027 esitetystä ehdotuksesta, jonka mukaan on 
tarkoitus maksaa ainoastaan ensimmäinen ennakkomaksu kuudessa vuotuisessa erässä.

Komission ehdotuksessa esitetään, että vuotuisia ennakkomaksuja vuosiksi 2021–2023 
vähennetään kolmesta prosentista rahastojen tuesta yhteen prosenttiin, mutta tämä menee liian 
pitkälle. Aluekehitysvaltiokunnan esittelijän mielestä on asianmukaisempaa vahvistaa 
vuotuisten ennakkomaksujen tasoksi kaksi prosenttia ohjelman toteuttamiseen tarvittavista 
käteisvaroista. Tässä ennakkomaksun määrässä otetaan huomioon välimaksupyyntöjen 
odotettu lisääntyminen, suoritusvarauksen lisääminen ennakkomaksun laskentaperusteena 
olevaan määrään ja käytettävissä olevat ohjelmakauden 2021–2027 uudet ennakkomaksut.

Näin ollen 134 artiklan 2 kohtaa muutetaan siten, että vuotuisen ennakkomaksun määräksi 
vahvistetaan kaksi prosenttia vuosiksi 2021–2023. Vuotta 2020 koskevan vuotuisen 
ennakkomaksun määrä säilytetään kolmessa prosentissa. Vuosien 2021–2027 yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen mukainen rahoitus vuosiksi 2021–2023 määritellään uudella 
asetuksella, eikä tämä tarkistus koske sitä.

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus voidaan hyväksyä vain, jos maksujen tasoksi 
vahvistetaan kaksi prosenttia.
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