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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta esittää asiasta vastaavalle aluekehitysvaliokunnalle 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Hankkeita valittaessa on 
varmistettava tuloskeskeisyys. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi verrattava 
rahoitushakemuksia ja arvioitava tuloksia 
hankkeeseen sisältyvien asiaankuuluvien 
indikaattoreiden pohjalta. Hankkeiden 
valinnan olisi perustuttava hakemusten 
suoraan vertailuun, ja olisi vältettävä 
saapumisjärjestysperiaatetta.

Tarkistus 2

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 

(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 ja Euroopan 
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helpotettaisiin sellaisten päätösten 
hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 
ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 
toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 
käänteistä määräenemmistöäänestystä.

parlamenttia kuultuaan. Jotta 
helpotettaisiin sellaisten päätösten 
hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 
ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 
toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 
käänteistä määräenemmistöäänestystä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltion olisi perustettava 
seurantakomiteoita tarkastellakseen 
ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, 
ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset 
täytäntöönpanokertomukset olisi 
korvattava vuotuisella jäsennellyllä 
politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu 
jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta 
toimittamiin uusimpiin tietoihin.

(27) Jäsenvaltion olisi perustettava 
avoimella tavalla seurantakomiteoita 
tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. 
EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston 
vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi 
korvattava vuotuisella jäsennellyllä 
politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu 
jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta 
toimittamiin uusimpiin tietoihin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta kiinteitä määriä voitaisiin 
soveltaa viipymättä, kaikkia sellaisia 
jäsenvaltioiden kaudella 2014–2020 
vahvistamia kiinteitä määriä, jotka 
perustuvat oikeudenmukaiseen, 
tasapuoliseen ja todennettavissa olevaan 
laskentamenetelmään, olisi sovellettava 
tämän asetuksen mukaisesti tuettaviin 
vastaavanlaisiin toimiin ilman, että tämä 
edellyttää uutta laskentamenetelmää.

(35) Jotta kiinteitä määriä voitaisiin 
soveltaa viipymättä, kaikkia sellaisia 
jäsenvaltioiden kaudella 2014–2020 
vahvistamia kiinteitä määriä, jotka 
perustuvat oikeudenmukaiseen, 
tasapuoliseen ja todennettavissa olevaan 
laskentamenetelmään, olisi sovellettava 
tämän asetuksen mukaisesti tuettaviin 
vastaavanlaisiin toimiin ilman, että tämä 
edellyttää uutta laskentamenetelmää, jossa 
kuitenkin otetaan inflaatio 
asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Jotta voidaan torjua ohjelmiin 
liittyviä ylikansallisia petoksia, olisi 
perustettava nopea ja tehokas järjestelmä, 
jossa toimivaltaiset viranomaiset voivat 
jakaa tietoa yhteisen vastavuoroisen 
hallinnollisen tuen avulla ja jossa kahden 
tai useamman jäsenvaltion välisiä toimia 
koskeva kirjanpito voidaan 
ristiintarkastaa, jolloin varmistetaan 
horisontaalinen ja kattava lähestymistapa 
jäsenvaltioiden taloudellisten etujen 
suojaamiseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Tarkastusvaatimuksia olisi voitava 
lieventää, jos on saatu varmuus siitä, että 
ohjelma on toiminut tehokkaasti viimeksi 
kuluneiden kahden vuoden aikana, koska 
tämä osoittaa, että rahastoja on pantu 
täytäntöön vaikuttavasti ja tehokkaasti 
pidemmällä aikavälillä.

(52) Tarkastusvaatimuksia olisi voitava 
lieventää, jos on saatu varmuus siitä, että 
ohjelma on toiminut tehokkaasti viimeksi 
kuluneiden kahden vuoden aikana, koska 
tämä osoittaa, että rahastoja on pantu 
täytäntöön vaikuttavasti ja tehokkaasti 
pidemmällä aikavälillä siten, että
säilytetään mahdollisuus satunnaisiin ja 
ilmoittamattomiin tarkastuksiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin 
kuuluvat myös tuensaajien tekemät 
petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne 
tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, 

(58) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin 
kuuluvat myös tuensaajien tekemät 
petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne 
tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, 
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Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten 
(Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, 
EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä 
hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät 
myös paikan päällä suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 
tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, 
joka vahingoittaa unionin taloudellisia 
etuja, sekä nostaa niistä syytteen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122

mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki unionin 
rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt 
toimivat täydessä yhteistyössä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi, 
myöntävät komissiolle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF), 
Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle havaitsemistaan 
sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan 
luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin 
tutkimusten jatkotoimenpiteistä.

Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten 
(Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, 
EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä 
hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät 
myös paikan päällä suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta sääntöjenvastaisesta toiminnasta, 
joka vahingoittaa unionin taloudellisia 
etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 
tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, 
joka vahingoittaa unionin taloudellisia 
etuja, sekä nostaa niistä syytteen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122

mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki unionin 
rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt 
toimivat täydessä yhteistyössä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi, 
myöntävät komissiolle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF), 
Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle havaitsemistaan 
sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan 
luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista 
jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin 
tutkimusten jatkotoimenpiteistä.

_________________ _________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
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19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
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 

(70) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa avoimet ja 
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 
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jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’tuotosindikaattorilla’ indikaattoria, 
jolla mitataan tukitoimen erityisiä 
suoritteita;

(12) ’tuotosindikaattorilla’ laadullista 
tai määrällistä indikaattoria, jolla mitataan 
tukitoimen erityisiä suoritteita;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’tulosindikaattorilla’ indikaattoria, 
jolla mitataan tuettujen toimenpiteiden 
lyhyen aikavälin vaikutuksia, erityisesti 
välittömien kohteiden, kohdeväestön tai 
infrastruktuurin käyttäjien kannalta;

(13) ’tulosindikaattorilla’ laadullista tai 
määrällistä indikaattoria, jolla mitataan 
tuettujen toimenpiteiden lyhyen aikavälin 
vaikutuksia, erityisesti välittömien 
kohteiden, kohdeväestön tai 
infrastruktuurin käyttäjien kannalta;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava 
kyseiset kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon muun muassa 
34 artiklassa tarkoitettujen 

2. Monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava 
kyseiset kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon muun muassa 
34 artiklassa tarkoitettujen 
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seurantakomiteoiden työskentelyyn 
osallistumisen kautta.

seurantakomiteoiden työskentelyyn 
osallistumisen kautta ja kunnioitettava 
niitä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun, hyvän 
kumppanuuden eurooppalaisista 
käytännesäännöistä annetun delegoidun 
säädöksen yhtäaikaisesti tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2020.
Tällä delegoidulla säädöksellä ei voida 
vahvistaa soveltamispäivää, joka on 
aiempi kuin sen hyväksymispäivä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioille tässä artiklassa tai 
delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 
240/2014 säädetyn velvoitteen rikkomista 
ei voida katsoa sääntöjenvastaisuudeksi, 
joka johtaa 98 artiklan mukaiseen 
rahoitusoikaisuun.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission on kuultava vähintään 
kerran vuodessa organisaatioita, jotka 
edustavat kumppaneita unionin tasolla, 

4. Komissio kuulee vähintään kerran 
vuodessa organisaatioita, jotka edustavat 
kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien 
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ohjelmien toteuttamisesta. toteuttamisesta ja esittää tuloksista 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) InvestEU-ohjelmaan osoitettava 
rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain 
eriteltynä;

e) aiheellisissa tapauksissa InvestEU-
ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus 
rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on arvioitava 
kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako 
se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. 
Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti 
huomioon aiheelliset maakohtaiset 
suositukset.

1. Komission on arvioitava 
kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako 
se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. 
Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti 
huomioon aiheelliset maakohtaiset 
suositukset ja kunnioittaa kumppanuuden 
ja monitasohallinnon periaatteita.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos komissio ja jäsenvaltio ovat eri 
mieltä jonkin mahdollistavan edellytyksen 
sovellettavuudesta ohjelman 
erityistavoitteeseen tai toimintalinjoihin 
tai sen täyttymisestä, komissio on 
velvollinen osoittamaan sovellettavuuden 
tai täyttymättä jättämisen perustellulla 
lausunnolla.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Komissio lopettaa viipymättä 
toimintalinjalle maksettavien 
välimaksujen keskeytyksen, jos jäsenvaltio 
on saattanut päätökseen toimet, jotka 
liittyvät sellaisten kyseiseen ohjelmaan 
sovellettavien mahdollistavien edellytysten 
täyttymiseen, joita ei ollut täytetty 
komission tehdessä keskeytyspäätöksen.
Komissio lopettaa keskeytyksen viipymättä 
myös, jos kyseinen mahdollistava edellytys 
ei enää ole sovellettavissa kyseiseen 
toimintalinjaan liittyvän ohjelman 
muutoksen johdosta.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

c a) toistaiseksi sovellettujen 
indikaattorien tarkoituksenmukaisuus;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos jäsenvaltio ei toteuta 
tuloksellisia toimia vastauksena 1 kohdan 
mukaisesti esitettyyn pyyntöön 3 ja 4 
kohdassa säädetyissä määräajoissa, 
komissio voi keskeyttää ohjelmiin tai 
toimintalinjoihin osoitettavat maksut 
kokonaan tai osittain 91 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen 
jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman 
sitoumusten tai maksujen keskeytyksestä 
osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen 
jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman 
sitoumusten keskeytyksestä osittain tai 
kokonaisuudessaan, jos

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Etusija annetaan sitoumusten 
keskeytykselle. Maksut on keskeytettävä 
ainoastaan, kun pyritään toimien 
toteuttamiseen välittömästi ja kun 
vaatimuksia on merkittävästi laiminlyöty. 
Maksujen keskeytystä sovelletaan 
maksatushakemuksiin, jotka on toimitettu 
asianomaisten ohjelmien osalta sen 
päivän jälkeen, jona päätös keskeytyksestä 
annettiin.

Poistetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston katsotaan hyväksyneen 
sitoumusten keskeytystä koskevan 
komission ehdotuksen, jollei se yhden
kuukauden kuluessa komission ehdotuksen 
toimittamisesta hyväksy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä 

Neuvoston katsotaan hyväksyneen 
sitoumusten keskeytystä koskevan 
komission ehdotuksen, jollei se kolmen
kuukauden kuluessa komission ehdotuksen 
toimittamisesta hyväksy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä 
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ehdotus määräenemmistöllä. ehdotus määräenemmistöllä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 7 
kohdassa tarkoitetusta maksujen 
keskeytystä koskevasta komission 
ehdotuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sitoumusten tai maksujen 
keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja 
tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, 
erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
työttömyysaste ja köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin 
keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen 
vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti 
on otettava huomioon keskeytyksen 
vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin 
ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan 
epäsuotuiseen taloudelliseen tai 
sosiaaliseen tilanteeseen.

9. Sitoumusten keskeytyksen on 
oltava laajuudeltaan ja tasoltaan 
oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava 
tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä 
ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, 
erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
työttömyysaste ja köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin 
keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen 
vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti 
on otettava huomioon keskeytyksen 
vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin 
ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan 
epäsuotuiseen taloudelliseen tai 
sosiaaliseen tilanteeseen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 10 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten 
keskeytyksen taso voi ylittää
ensimmäisessä alakohdassa asetetut 
enimmäisprosenttimäärät.

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten 
keskeytyksen tasoon sovelletaan ylärajaa, 
joka on kaksi kertaa ensimmäisessä 
alakohdassa asetetut 
enimmäisprosenttimäärät.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 11 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta 
päätöksen maksujen keskeytyksen 
lopettamisesta, jos ensimmäisessä 
alakohdassa asetetut sovellettavat 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Edellä 7–11 kohdassa vahvistettua 
menettelyä sovelletaan vain, kun:

a) talouden ohjauksen ja hallinnan 
välineitä on jo käytetty,

b) nämä välineet ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi parantamaan makro- ja 
julkistalouden tilanteen vakautta ja

c) jokin 7 kohdan a–e alakohdassa 
tarkoitetuista tapauksista vaarantaa 
koheesiopolitiikan menot kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 12 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 
tämän artiklan täytäntöönpanosta. 
Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä 
Euroopan parlamentille, kun jokin 
7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy 
jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää 
yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja 
ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä 
voitaisiin soveltaa.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 
tämän artiklan täytäntöönpanosta. 
Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä 
Euroopan parlamentille, kun jokin 
7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy 
jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää 
ehdotuksensa perustelut ja 
yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja 
ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä 
voitaisiin soveltaa, sekä kyseisen 
keskeytyksen odotetusta vaikutuksesta 
jäsenvaltion talouteen, jotta voidaan 
käydä jäsenneltyä vuoropuhelua, jolla 
varmistetaan mielekäs keskustelu ja 
mahdollistetaan avoin 
täytäntöönpanoprosessi. Komissio 
ilmoittaa Euroopan parlamentille ennen 
kuin se tekee sitoumusten keskeytystä 
koskevan ehdotuksen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 12 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti voi pyytää 
komission käymään jäsenneltyä 
vuoropuhelua tämän artiklan 
soveltamisesta ja ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tietojen 
välittämisestä.

Poistetaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 12 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa sitoumusten 
keskeytystä koskevan ehdotuksen tai 
tällaisen keskeytyksen lopettamista 

Komissio toimittaa sitoumusten 
keskeytystä koskevan ehdotuksen tai 
tällaisen keskeytyksen lopettamista 
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koskevan ehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

koskevan ehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle välittömästi 
ehdotuksen hyväksymisen jälkeen ja 
ilmoittaa ehdotuksen perustelut.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Edellä 1–7 kohtaa ei sovelleta 
ESR+-asetuksen 4 artiklan c kohdan 
v alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin 
toimintalinjoihin tai ohjelmiin.

13. Edellä 1–7 kohtaa ei sovelleta 
ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan 
xi alakohdassa] tarkoitettuihin 
toimintalinjoihin tai ohjelmiin.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) aiheellisissa maakohtaisissa 
suosituksissa ja jäsenvaltiolle osoitetuissa 
muissa unionin muissa aiheellisissa 
suosituksissa yksilöidyt haasteet;

iii) aiheellisissa maakohtaisissa 
suosituksissa määritetyt haasteet;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta 
ESR+-asetuksen [4 artiklan c kohdan 
vii alakohdassa] asetettuun 
erityistavoitteeseen.

Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta 
ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan 
xi alakohdassa] asetettuun 
erityistavoitteeseen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. EAKR, ESR+ ja koheesiorahasto 
voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
mukaisille ohjelmille.

1. EAKR, ESR+ ja koheesiorahasto 
voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit 
työpaikkoihin, kasvuun ja sosiaaliseen 
osallisuuteen -tavoitteen mukaisille 
ohjelmille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valittujen toimien määrä, niiden 
tukikelpoiset kokonaiskustannukset, 
rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja 
tuensaajien hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset tukitoimityypin 
mukaan jaoteltuina;

a) vuosittain viimeistään 31 päivänä 
tammikuuta, 31 päivänä maaliskuuta, 
31 päivänä toukokuuta, 31 päivänä 
heinäkuuta, 30 päivänä syyskuuta ja 
30 päivänä marraskuuta toimitettavien 
tietojen yhteydessä valittujen toimien 
määrä, niiden tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset, rahastoista 
osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien 
hallintoviranomaiselle ilmoittamat 
tukikelpoiset kokonaiskustannukset 
tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotos- ja tulosindikaattoreiden 
arvot valittujen toimien osalta ja toimissa 
saavutetut arvot.

b) vuosittain ainoastaan viimeistään 
31 päivänä toukokuuta ja 30 päivänä 
marraskuuta toimitettavien tietojen 
yhteydessä tuotos- ja tulosindikaattoreiden 
arvot valittujen toimien osalta ja toimissa 
saavutetut arvot

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
seurantajärjestelmän ja indikaattoreita 
koskevien tietojen laadusta ja 
luotettavuudesta.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
seurantajärjestelmän ja indikaattoreita 
koskevien tietojen laadusta, 
riippumattomuudesta ja luotettavuudesta.
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