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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tulliliitto on maailman suurimpiin 
kaupparyhmittymiin kuuluvan Euroopan 
unionin kulmakiviä, ja se on välttämätön 
sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle, joka on sekä unionin 
yritysten että kansalaisten edun mukaista.
Euroopan parlamentti oli 14 päivänä 
maaliskuuta 2018 antamassaan 
päätöslauselmassa erityisen huolestunut 
tullipetoksista, jotka ovat johtaneet 
merkittäviin tulojen menetyksiin unionin 
talousarviossa. Euroopan parlamentti 
katsoi, että unionista voi tulla vahvempi ja 
kunnianhimoisempi vain, jos sen 
rahoitusta lisätään, ja kehotti siksi 
jatkamaan tukea nykyisille politiikoille, 
lisäämään resursseja unionin 
lippulaivaohjelmille ja kattamaan uudet 
tehtävät vastaavalla lisärahoituksella.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voitaisiin varmistaa tämän 
asetuksen mukaisten työohjelmien 
yhdenmukainen toteutus, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

Poistetaan.
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N:o 182/201127 mukaisesti.

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta voidaan reagoida 
asianmukaisesti politiikan painopisteiden, 
uhkien ja teknologioiden muutoksiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
välineeseen kuuluvien avustuskelpoisten 
toimien muuttamista tullitarkastusten 
tarkoitusten osalta ja erityistavoitteiden 
saavuttamista mittaavia indikaattoreita 
koskevan luettelon muuttamista. On 
erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa 
asiaa valmistellessaan asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 

(22) Jotta voidaan reagoida 
asianmukaisesti politiikan painopisteiden, 
uhkien ja teknologioiden muutoksiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
työohjelmien hyväksymistä, välineeseen 
kuuluvien avustuskelpoisten toimien 
muuttamista tullitarkastusten tarkoitusten 
osalta ja erityistavoitteiden saavuttamista 
mittaavia indikaattoreita koskevan 
luettelon muuttamista. On erityisen 
tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa 
valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, 
myös asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
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delegoituja säädöksiä. kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 322 artiklan perusteella 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Kyseiset säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
määritetään etenkin avustuksien, 
hankintojen, palkintojen tai välillisen 
toteutuksen muodossa tapahtuva 
talousarvion vahvistamis- ja 
toteutusmenettely ja määrätään 
taloushallinnon toimijoiden vastuuta 
koskevista tarkastuksista. SEUT-
sopimuksen 322 artiklan perusteella 
annetut säännöt koskevat unionin 
talousarvion suojaamista silloin, kun 
jäsenvaltioissa on havaittu 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuvia yleisiä puutteita, koska 
kyseisen periaatteen noudattaminen on 
ehdoton edellytys moitteettomalle 
varainhoidolle ja EU:n rahoituksen 
tuloksellisuudelle.

(24) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 322 artiklan perusteella 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Kyseiset säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
määritetään etenkin avustuksien, 
hankintojen, palkintojen tai välillisen 
toteutuksen muodossa tapahtuva 
talousarvion vahvistamis- ja 
toteutusmenettely ja määrätään 
taloushallinnon toimijoiden vastuuta 
koskevista tarkastuksista. SEUT-
sopimuksen 322 artiklan perusteella 
annetut säännöt koskevat unionin 
talousarvion suojaamista silloin, kun 
jäsenvaltioissa on havaittu 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuvia yleisiä puutteita, koska 
kyseisen periaatteen noudattaminen on 
ehdoton edellytys moitteettomalle 
varainhoidolle ja EU:n rahoituksen 
tuloksellisuudelle. Tästä välineestä 
myönnettävässä rahoituksessa olisi 
noudatettava avoimuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita sekä yhtäläisen 
kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tämän asetuksen mukaiset (25) Tämän asetuksen mukaiset 
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rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
pystytään saavuttamaan toimien 
erityistavoite ja tulokset erityisesti 
tarkastusten kustannukset, hallinnolliset 
rasitukset ja vaatimusten noudattamatta 
jättämisestä oletettavasti aiheutuva riski 
huomioon ottaen Tässä yhteydessä olisi 
harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
pystytään saavuttamaan toimien 
erityistavoite ja tulokset erityisesti 
tarkastusten kustannukset, hallinnolliset 
rasitukset ja vaatimusten noudattamatta 
jättämisestä oletettavasti aiheutuva riski 
huomioon ottaen Tässä yhteydessä olisi 
harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. 
Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun 
parantamisen olisi oltava ohjaavina 
periaatteina pyrittäessä saavuttamaan 
välineelle asetetut tavoitteet, samalla kun 
varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen 
kiireellisyys ja unionin sitoutuminen 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja 
toimimiseen edelläkävijänä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanossa, 
sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna, 
tällä rahastolla myötävaikutetaan 
ilmastotoimien sisällyttämiseen kaikkiin 
unionin politiikkoihin ja siihen, että 
saavutetaan yleinen tavoite, jonka 
mukaan vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana unionin 
talousarviomenoista käytetään 
ilmastotavoitteiden tukemiseen vähintään 
25 prosenttia ja mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027 30 prosenttia.
Rahaston valmistelun ja täytäntöönpanon 
aikana yksilöidään asiaankuuluvia 
toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen 
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asiaankuuluvien arviointien ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet välineen 
toteuttamista varten ajanjaksolla 2021–
2027 ovat 1 300 000 000 euroa käypinä 
hintoina.

1. Rahoituspuitteet välineen 
toteuttamista varten ajanjaksolla 2021–
2027 ovat 1 149 175 000 euroa vuoden 
2018 hintoina (1 300 000 000 euroa 
käypinä hintoina).

Perustelu

Rahoituspuitteita ehdotetaan muutettavaksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien 
mukaisesti ja noudattaen ohjelmakohtaista ohjeellista teknistä jakoa, johon saatetaan vielä 
tehdä mukautuksia, sekä noudattaen kyseisissä päätöslauselmissa esitettyä Euroopan 
parlamentin yleistä kantaa sekä yleistä tasoa, joka on 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion 
BKTL:stä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy työohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
15 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II a 
työohjelmien vahvistamiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Välineen väliarviointi on 
suoritettava heti, kun välineen 
toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, 
kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun välineen toteutus on 
käynnistynyt.

2. Välineen väliarviointi on 
suoritettava heti, kun välineen 
toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, 
kuitenkin viimeistään kahden vuoden 
kuluttua siitä, kun välineen toteutus on 
käynnistynyt.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tekee välineen 
loppuarvioinnin välineen toteutuksen 
lopussa, kuitenkin viimeistään neljän
vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun 
ajanjakson päättymisestä.

3. Komissio tekee välineen 
loppuarvioinnin välineen toteutuksen 
lopussa, kuitenkin viimeistään kahden
vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun 
ajanjakson päättymisestä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 6 artiklan 3 
kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 6 artiklan 3 
kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 
kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 
kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
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Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan ja 
12 artiklan 2 kohdan 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.

6. Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan, 
11 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 2 
kohdan 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.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen 
(EU) [2018/XXX]38 18 artiklassa 
tarkoitettu tulliohjelmakomitea.



PE626.954v02-00 10/12 AD\1168012FI.docx

FI

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

__________________

38 COM(2018) 442.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja 
suurelle yleisölle.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja 
suurelle yleisölle, ja näin osoitettava 
unionin lisäarvo ja autettava komissiota 
tiedonkeruussa talousarvion avoimuuden 
lisäämiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a

Työohjelmat
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