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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija arvostaa komission työtä sen laadittua ehdotuksen asetukseksi yhteisistä 
säännöksistä, erityisesti kun otetaan huomioon, että se täyttää jatkuvuuden edellytykset 
varojen maksamisessa, joustavuudessa ja asetuksen täytäntöönpanon yksinkertaistamisessa.

Tällä asetuksella toteutetaan synergia rakennerahastoille, joiden päätavoitteena on antaa tukea 
vähemmän kehittyneille alueille taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
Euroopan unionissa.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on kestävä ja tehokas investointiväline, 
jolla tuetaan maaseutualueiden, yritysten ja resurssien kasvua ja kehittämistä maa- ja 
metsätalousalalla sekä maaseudun taloudessa. Sillä voidaan tukea monenlaisia 
kehitystavoitteita, joiden tarkoituksena on hyödyttää laajaa avunsaajien kenttää siten, että 
varoja on mahdollisuus käyttää uudelleen muihin investointeihin.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennerahastoja koskevista 
yhteisistä säännöksistä on osa uutta monivuotista rahoituskehystä (2021–2027), ja siinä 
vahvistetaan yhteiset säännökset, joita sovelletaan yhteiseen hallinnointiin ja vahvistetaan 
siten yhteiset perussäännöt seitsemälle rahastolle, lukuun ottamatta kuitenkaan Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto).

Valmistelijan näkemyksen mukaan maaseuturahasto on tarpeen säilyttää tulevan 
lainsäädäntökehyksen yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa. Tässä lausunnossa lähinnä 
korjataan tämä näkökohta komission ehdotuksessa.

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään palauttamaan rahastojen välinen yhteys lisäämättä 
hallinnollista taakkaa ja sääntöjen päällekkäisyyttä, samalla kun varmistetaan 
rakennerahastojen yhtenäinen taso.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
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NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä ja 
rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastoa, sisäisen 
turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, 
sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Rakenneuudistukset voivat 
vauhdittaa tiiviimmän sosiaalisen ja 
taloudellisen lähentymisen prosessia 
jäsenvaltioiden välillä. Tällainen 
lähentyminen ja kestävyyden 
vahvistaminen voi johtaa vaurauden 
lisääntymiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Uusi uudistusten tukiohjelma, jolle 
on ehdotettu 25 miljardin euron 
kokonaismäärärahoja, on tarkoitus 
käynnistää aikaisintaan tammikuussa 
2021. Tällä välin on tärkeää näyttää tietä 
samankaltaisella rakenneuudistuksia 
tukevalla välineellä.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta voitaisiin edelleen kehittää 
sellaisten unionin rahastojen koordinoitua 
ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, 
joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön 
perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat 
Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä 
’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, 
jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto sekä 
yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia 
käyttäen Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, 
jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden 
rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, 
rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava 
kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä 
’rahastot’, sovellettavat yhteiset 
säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri 
säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi 
annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan 
nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat 
EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja 
EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.

(2) Jotta voitaisiin edelleen kehittää 
sellaisten unionin rahastojen koordinoitua 
ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, 
joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön 
perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat 
Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä 
’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, 
jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto, jäljempänä 
’maaseuturahasto’ sekä yhteistyöhön 
perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä 
’EMKR’, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastosta, jäljempänä 
’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, 
jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, 
jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat 
toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin 
rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, 
sovellettavat yhteiset säännökset, joissa 
määritetään tarkkaan eri säännösten 
soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava 
SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla 
yhteiset säännökset, jotka kattavat 
EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja 
EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta voidaan noudattaa yhteisen 
maatalouspolitiikan uutta 
täytäntöönpanomallia sekä varmistaa 
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sääntöjen yhdenmukaistaminen ja 
yksinkertaisempi menettely EU:n 
maatalousrahastojen lopullisille 
edunsaajille, joista 90 prosenttia on 
maanviljelijöitä, suurinta osaa tämän 
asetuksen yhteisistä säännöksistä 
sovelletaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoon. 
Tiettyjä tämän asetuksen säännöksiä, 
joita olisi sovellettava aluekehitykseen, 
näkyvyys- ja viestintäsääntöihin sekä 
rahoitusvälineisiin, sovelletaan kuitenkin 
edelleen maatalousrahastosta 
rahoitettaviin tukitoimenpiteisiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen 
harvaan asuttujen alueiden olisi voitava 
hyötyä erityistoimenpiteistä ja 
lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 
artiklan ja vuoden 1994 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti.

(4) Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi 
erityisen epäsuotuisassa asemassa olevien 
ja tiuhaan toistuvien luonnonkatastrofien 
vaivaamien syrjäisimpien alueiden ja 
pohjoisen harvaan asuttujen alueiden olisi 
voitava hyötyä erityistoimenpiteistä ja 
lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 
artiklan ja vuoden 1994 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kunkin jäsenvaltion laatiman 
kumppanuussopimuksen olisi oltava 
strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien 
suunnittelua koskevia neuvotteluja 
komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. 
Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia 

(15) Kunkin jäsenvaltion laatiman 
kumppanuussopimuksen olisi oltava 
strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien 
suunnittelua koskevia neuvotteluja 
komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. 
Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia 
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rasitteita, kumppanuussopimusten 
muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen 
ohjelmakauden aikana. 
Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja 
ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden 
välttämiseksi kumppanuussopimukset 
voidaan ottaa osaksi ohjelmaa.

rasitteita, kumppanuussopimusten 
muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen 
ohjelmakauden aikana. 
Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja 
ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden 
välttämiseksi kumppanuussopimukset olisi 
voitava ottaa osaksi ohjelmaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Mekanismeja, joilla varmistetaan 
yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja 
unionin talouden ohjausjärjestelmän 
välillä, olisi kehitettävä edelleen 
antamalla komissiolle mahdollisuus 
ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai 
useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset 
keskeytetään osittain tai kokonaan 
sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole 
toteuttanut tuloksellisia toimia talouden 
ohjausprosessin yhteydessä. 
Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja jäsenvaltioon 
kohdistettavien toimenpiteiden 
merkittävien taloudellisten vaikutusten 
vuoksi täytäntöönpanovalta olisi 
siirrettävä neuvostolle, jonka olisi 
toimittava komission ehdotuksesta. Jotta 
helpotettaisiin sellaisten päätösten 
hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 
ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 
toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 
käänteistä määräenemmistöäänestystä.

Poistetaan.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja 
helpottaa paikallistason voimavarojen 
paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa 
kehittämisessä olisi otettava huomioon 
paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä 
kulloisetkin sosiokulttuuriset 
ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava 
aikaan rakennemuutoksia, luotava 
paikallisia valmiuksia sekä kannustettava 
innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä 
yhteistyötä ja niiden yhdennettyä 
hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten 
kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. 
Keskeisenä periaatteena on, että 
paikallisyhteisön etuja edustavien 
paikallisten toimintaryhmien olisi oltava 
vastuussa yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä koskevien strategioiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta 
voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä 
koordinoidusti eri rahastoista 
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 
koskevia strategioita varten ja näiden 
strategioiden toteuttamista, olisi 
helpotettava päärahastoon perustuvan 
lähestymistavan käyttöä. 

(24) Yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä (maaseuturahastossa 
’LEADER’) on tarpeen vahvistaa ja 
helpottaa paikallistason voimavarojen 
paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa 
kehittämisessä olisi otettava huomioon 
paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä 
kulloisetkin sosiokulttuuriset 
ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava 
aikaan rakennemuutoksia, luotava 
inhimillistä pääomaa ja tietämystä sekä 
kannustettava innovointiin. Rahastojen 
välistä tiivistä yhteistyötä ja niiden 
yhdennettyä hyödyntämistä olisi lisättävä 
paikallisten kehittämisstrategioiden 
toteuttamiseksi. Keskeisenä periaatteena 
on, että paikallisyhteisön etuja edustavien 
paikallisten toimintaryhmien olisi oltava 
vastuussa yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä koskevien strategioiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Paikalliset toimintaryhmät ovat tähän 
mennessä saavuttaneet merkittäviä 
tuloksia, ja niiden olisi siksi saatava 
kattavampaa rahoitustukea. Jotta 
voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä 
koordinoidusti eri rahastoista, myös tämän 
asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomista rahastoista,
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 
koskevia strategioita varten ja näiden 
strategioiden toteuttamista, olisi 
helpotettava päärahastoon perustuvan 
lähestymistavan käyttöä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että ohjelmien 
toteuttamisesta on saatavilla kattavaa 
ajantasaista tietoa, kvantitatiivisten tietojen 

(29) Sen varmistamiseksi, että ohjelmien 
toteuttamisesta on saatavilla kattavaa 
ajantasaista tietoa, kvantitatiivisten tietojen 
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sähköisen raportoinnin raportointiväliä 
olisi lyhennettävä.

sähköisen raportoinnin olisi oltava 
säännöllisempää.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Komission olisi tulevan 
ohjelmakauden ohjelmien ja toimien 
valmistelua helpottaakseen tehtävä 
rahastoista väliarviointi. Komission olisi 
ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista 
jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä 
rahastojen vaikutuksiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 
ympäristöinvestointien toteuttamista 
voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 
tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 
Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 
ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-
ohjelman strategisten integroitujen 
hankkeiden ja strategisten 
luontohankkeiden avulla.

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 
ympäristöinvestointien toteuttamista 
voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 
tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 
Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 
ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-
ohjelman strategisten integroitujen 
hankkeiden ja strategisten 
luontohankkeiden avulla, sekä 
täydentävyydestä unionin muiden 
rahastojen ja välineiden kanssa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Strategisten integroitujen 
hankkeiden menestys riippuu 
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asianomaisten kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä ei-
valtiollisten toimijoiden välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä. Siksi hankkeiden 
valmistelussa, toteutuksessa, arvioinnissa 
ja seurannassa olisi sovellettava päätösten 
avoimuuden ja julkisuuden periaatteita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta kokonaan tai osittain unionin 
talousarviosta rahoitettavista 
investoinneista saataisiin mahdollisimman 
paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan 
aikaan synergiaa etenkin rahastojen ja 
suoraan hallinnoitavien välineiden, kuten 
uudistusten toteuttamisen tukivälineen, 
välillä. Näiden synergioiden olisi 
perustuttava keskeisiin mekanismeihin, 
toisin sanoen siihen, että hyväksytään 
Euroopan horisontti -ohjelman 
tukikelpoisia kustannuksia varten 
määritettyjen kiinteiden määrien 
soveltaminen samankaltaisen toimen 
tapauksessa, sekä siihen, että tarjotaan 
mahdollisuus yhdistää samaan toimeen 
rahoitusta unionin eri välineistä, kunhan 
vältetään rahoituksen päällekkäisyys. Tässä 
asetuksessa olisi sen vuoksi annettava 
säännöt rahastoista myönnettävää 
täydentävää rahoitusta varten.

(40) Jotta kokonaan tai osittain unionin 
talousarviosta rahoitettavista 
investoinneista saataisiin mahdollisimman 
paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan 
aikaan synergiaa etenkin rahastojen, myös 
maatalousrahastojen, ja suoraan 
hallinnoitavien välineiden, kuten 
uudistusten toteuttamisen tukivälineen, 
välillä. Näiden synergioiden olisi 
perustuttava keskeisiin mekanismeihin, 
toisin sanoen siihen, että hyväksytään 
Euroopan horisontti -ohjelman 
tukikelpoisia kustannuksia varten 
määritettyjen kiinteiden määrien 
soveltaminen samankaltaisen toimen 
tapauksessa, sekä siihen, että tarjotaan 
mahdollisuus yhdistää samaan toimeen 
rahoitusta unionin eri välineistä, kunhan 
vältetään rahoituksen päällekkäisyys. Tässä 
asetuksessa olisi sen vuoksi annettava 
säännöt rahastoista myönnettävää 
täydentävää rahoitusta varten.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Ottaen huomioon Irlannin saarella 
vallitseva ainutlaatuinen ja erityinen 

(66) Ottaen huomioon Irlannin saarella 
vallitseva ainutlaatuinen ja erityinen 
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tilanne ja jotta voitaisiin tukea 
pitkänperjantain sopimuksen mukaista 
pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä, 
uudella rajatylittävällä ’PEACE PLUS’ -
ohjelmalla olisi jatkettava ja kehitettävä 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisten aikaisempien 
ohjelmien eli PEACE-ohjelman ja 
INTERREG-ohjelman työtä. Ohjelman 
tärkeän käytännön merkityksen vuoksi sille 
olisi osoitettava erityismääräraha, jotta 
voitaisiin jatkaa rauhaan ja sovintoon 
liittyvien toimien tukemista, ja lisäksi 
Irlannille osoitetuista Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 
määrärahoista olisi osoitettava ohjelmaan 
asianmukainen osuus.

tilanne ja jotta voitaisiin tukea 
pitkänperjantain sopimuksen mukaista 
pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä, 
uudella rajatylittävällä ’PEACE PLUS’ -
ohjelmalla olisi jatkettava ja kehitettävä 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisten aikaisempien 
ohjelmien eli PEACE-ohjelman ja 
INTERREG-ohjelman työtä. Ohjelman 
tärkeän käytännön merkityksen vuoksi sille 
olisi osoitettava erityismääräraha, jotta 
voitaisiin jatkaa rauhaan ja sovintoon 
liittyvien toimien tukemista, ja lisäksi 
Irlannille osoitetuista Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 
määrärahoista olisi osoitettava ohjelmaan 
asianmukainen osuus. Sen ainutlaatuisen 
maantieteellisen sijainnin vuoksi olisi 
myös laadittava lisäsäännös, jotta sille 
voidaan osoittaa resursseja 
yhteenliittämisen ja muiden brexitin 
jälkeen mahdollisesti ilmenevien asiaan 
liittyvien kysymysten käsittelemiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) EAKR:ään, ESR+:aan, 
koheesiorahastoon ja EMKR:ään 
sovellettavat yhteiset säännökset.

b) EAKR:ään, ESR+:aan, 
koheesiorahastoon, maaseuturahastoon ja 
EMKR:ään sovellettavat yhteiset
säännökset, vain tämän artiklan 5 a 
kohdan säännökset.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. III osaston II luvun 41 ja 43 
artiklaa sovelletaan Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta, jäljempänä 
’maatalousrahasto’, rahoitettaviin 
tukitoimenpiteisiin ja 2 artiklan 15–17 
kohtaa ja 22–25 kohtaa sekä 52–56 
artiklaa sovelletaan asetuksen (EU) [...] 
(YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) 
74 artiklassa tarkoitettuihin ja 
maaseuturahastosta tuettaviin 
rahoitusvälineisiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vuosina 2016–2018 muodostetut 
uudet NUTS 2 -alueet.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuus toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen osallistuvat ainakin 
seuraavat kumppanit:

1. Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuus kyseisenä ajankohtana 
toimivien toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen osallistuvat ainakin 
seuraavat kumppanit:

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) alue- ja paikallisviranomaiset tai 
niiden liitot,

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion 
arviointia, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle 
ja antaa sille mahdollisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa.

Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion 
arviointia, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle 
ja antaa sille mahdollisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa. Määräaikaa voidaan pidentää, 
jos jäsenvaltio esittää komissiolle 
asianmukaiset perustelut.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion tai
alueen sosioekonominen tilanne;

b) asianomaisen jäsenvaltion ja alueen 
sosioekonominen tilanne;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vuosina 2016–2018 muodostetut 
NUTS 2 -alueet.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Valittujen toimien on oltava alueellisen 
strategian mukaisia.

Valittujen toimien, jotka edistävät niiden 
erityistavoitteiden saavuttamista, joita 
varten on saatu rahoitusta, on oltava 
alueellisen strategian mukaisia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

1. Yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä voidaan tukea EAKR:stä, 
ESR:stä tai EMKR:stä.

1. Maaseuturahaston on tuettava 
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. 
Tällöin siitä käytetään nimitystä 
’LEADER’. Yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä tuetaan EAKR:stä, ESR:stä tai 
EMKR:stä synergiassa Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa ja kukin niistä 
myöntää varoistaan sitä varten varatun 
määrän.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
yhteisölähtöisessä paikallisessa 
kehittämisessä on seuraavat piirteet:

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
yhteisölähtöisessä paikallisessa 
kehittämisessä on seuraavat piirteet:

a) se keskittyy aluetasoa pienempiin 
yksiköihin;

a) se keskittyy aluetasoa pienempiin 
yksiköihin ja maaseutualueisiin;

b) sitä toteuttavat paikalliset 
toimintaryhmät, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten etujen edustajista ja 
joissa yksikään yksittäinen eturyhmä ei 
hallitse päätöksentekoa;

b) sitä toteuttavat paikalliset 
toimintaryhmät, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten etujen edustajista ja 
joissa yksikään yksittäinen eturyhmä tai 
kansallisten sääntöjen mukaan määritelty 
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viranomainen ei hallitse päätöksentekoa;

c) sitä toteutetaan yhdennettyjen 
strategioiden kautta 26 artiklan mukaisesti;

c) sitä toteutetaan yhdennettyjen ja 
monialaisten aluekohtaisten paikallisten 
kehitysstrategioiden kautta 26 artiklan 
mukaisesti;

d) se tukee verkostoitumista, 
innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja 
tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten 
toimijoiden kanssa.

d) se tukee verkostoitumista, 
innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja 
tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten 
toimijoiden kanssa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Paikallinen toimintaryhmä voi olla 
tuensaaja, ja se voi panna toimia täytäntöön 
strategian mukaisesti.

5. Paikallinen toimintaryhmä voi olla 
tuensaaja, ja se voi panna toimia täytäntöön 
strategian mukaisesti, edellyttäen että 
toimet on eritelty paikallisen
toimintaryhmän sisällä.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

b a) yhteisölähtöisen paikallisen 
kehittämisstrategian toiminnan 
edistäminen, jotta helpotetaan 
sidosryhmien välistä vaihtoa tietojen 
saamiseksi ja potentiaalisten tuensaajien 
tukemiseksi hakemusten valmistelussa;

Perustelu

Näiden tarkistusten tarkoituksena on pitää uusi lainsäädäntö yhdenmukaisena aiempien 
kanssa, koska nämä toimet saavat tällä hetkellä tukea aiemman yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 35 artiklan nojalla. Katso myös 25 artiklaan tehdyt tarkistukset.

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta vältetään tilanteet, joissa 
maksut keskeytetään, komissio varmistaa, 
että jäsenvaltiot ja alueet, joilla on 
hallinnollisten valmiuksien puutteesta 
aiheutuvia noudattamisvaikeuksia, saavat 
asianmukaista teknistä tukea 
hallinnollisten valmiuksiensa 
parantamiseen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa 70 artiklassa 
tarkoitetun kirjanpitotoiminnon tehtäväksi 
hallintoviranomaiselle tai jollekin muulle 
elimelle.

2. Jäsenvaltio voi antaa 70 artiklassa 
tarkoitetun kirjanpitotoiminnon tehtäväksi 
hallintoviranomaiselle, 
todentamisviranomaiselle tai jollekin 
muulle elimelle.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot laativat ja hyväksyvät
tällaisen tuen antamista koskevan 
työjärjestyksensä asianomaisen 
jäsenvaltion institutionaalisten, 
oikeudellisten ja rahoituspuitteiden 
mukaisesti.

Perustelu

67 artiklan 5 kohtaa on selvennettävä.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1,5 %;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,5 %;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1,5 %;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 1,5 %;
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 1,5 %;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:stä, ESR+:sta ja 
koheesiorahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka vastaavat 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EU) N:o 868/2014, 
vahvistetun yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön 2-tasoa, 
jäljempänä ’NUTS 2 -alueet’.

1. EAKR:stä, ESR+:sta ja 
koheesiorahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka vastaavat 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EU) N:o 868/2014, 
vahvistetun yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön 2-tasoa, 
jäljempänä ’NUTS 2 -alueet’, mukaan 
lukien vuosina 2016–2018 muodostetut 
uudet alueet.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueet luokitellaan yhteen näistä kolmesta 
alueluokasta sen perusteella, mikä on 
kullakin alueella ostovoimastandardina 
mitatun, kautta 2014–2016 koskevien 
unionin lukujen perusteella asukasta kohti 
lasketun BKT:n suhde 27 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvoon samalla 
viitekaudella.

Alueet luokitellaan yhteen näistä kolmesta 
alueluokasta sen perusteella, mikä on 
kullakin alueella ostovoimastandardina 
mitatun, kausia 2014–2016 ja 2016–2018 
koskevien unionin lukujen perusteella sekä
asukasta kohti lasketun BKT:n suhde 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tammikuun 1 päivästä 2026 lähtien se 
osuus Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirretystä määrästä, jota ei ole sidottu 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, 
asetetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
käyttöön, jotka voivat saada rahoitusta 
koheesiorahastosta, 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
rahoittamista varten asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetusta (EU) N:o 1303/2013 ja kaikkia 
muita ohjelmakautta 2014–2020 koskevia 
säädöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin 
ohjelmiin ja toimiin, joita tuetaan 
EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja 
EMKR:stä kyseisellä ohjelmakaudella.

Asetusta (EU) N:o 1303/2013 ja kaikkia 
muita ohjelmakautta 2014–2020 koskevia 
säädöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin 
ohjelmiin ja toimiin, joita tuetaan 
EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta, 
maaseuturahastosta ja EMKR:stä 
kyseisellä ohjelmakaudella.
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