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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta EAKR:ää, ESR+:aa, koheesiorahastoa, 
EMKR:ää, AMIF:ää, ISF:ää ja BMVI:tä koskevista yhteisistä säännöistä, sillä näin 
yksinkertaistetaan ohjelmasuunnittelua kansallisella tasolla, luodaan vahvempia synergioita 
eri rahoitusvälineiden välille ja lisätään rahoituksen avoimuutta.

LIBE-valiokunnan toimivaltuuksien mukaisesti valmistelija keskittyy lähinnä AMIF:ää, 
ISF:ää ja BMVI:tä (ns. oikeus- ja sisäasioiden rahastot) koskeviin säännöksiin. Koska 
ehdotuksen soveltamisala ei aina käy selvästi ilmi komission ehdotuksesta, valmistelija on 
esittänyt tarkistuksia selventääkseen, mitä tekstin osia sovelletaan oikeus- ja sisäasioiden 
rahastoihin. Lisäksi valmistelija selventää, että rahastokohtaisten asetusten säännöksillä ei 
voida pelkästään täydentää yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen säännöksiä, vaan 
ristiriitatilanteissa ne ovat ensisijaisia (’lex specialis derogat lex generalis’).

Lisäksi valmistelija teki tekstiin seuraavia muutoksia:

 Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston nimeen lisättiin jälleen kotouttaminen 
(asetuksen otsikko, 1 artikla), ja lyhenne muutettiin AMF:stä AMIF:ksi kaikkialla 
tekstissä.

 Johdanto-osan viitteisiin lisättiin viittaus perusoikeuskirjaan, sillä kaikkien EU:n 
elinten ja toimielinten sekä kansallisten viranomaisten on noudatettava sitä pannessaan 
unionin oikeutta täytäntöön.

 Johdanto-osan kappaleisiin lisättiin selvennys siitä, että komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea voidaan käyttää tuloksista ja rahastoista saadun tuen 
tuomasta lisäarvosta tiedottamiseen.

 ’Aiheellisten maakohtaisten suositusten’ määritelmään 2 artiklassa sisällytettiin 
Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin mukaiset arvioinnit.

 6 artiklaan lisättiin alueviranomaiset ja vaatimus raportoida Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ohjelmien toteuttamista koskevan kuulemisen tuloksista.

 Vaatimus ohjelman hätäavun ja erityistoimien perusteluista siirrettiin 17 artiklaan, 
sillä tällaista rahoitusta annetaan tapauskohtaisesti eikä sitä sen vuoksi voida 
ennakoida.

 Määräajat, joissa komissio arvioi ja hyväksyy ohjelmiin tehdyt muutokset (19 artikla) 
lyhennettiin nykyisen käytännön mukaisiksi.

 Teknisen avun kiinteämääräinen rahoitus 31 artiklassa vahvistetaan kullekin 
jäsenvaltiolle komission kanssa tehtävällä sopimuksella ja sen enimmäisosuus on 
7 prosenttia.

 Mitä tulee oikeus- ja sisäasioiden rahastoihin, 34 artiklaan lisättiin vaatimus ottaa 
asiaankuuluvat EU:n erillisvirastot mukaan seurantakomiteoiden työhön.

 AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n toteuttamisen arvioimiseksi järjestetään vähintään kolme 
kokousta ohjelmakauden aikana (36 artikla).

 Tiedon lisäämiseksi EU:n rahoittamista lippulaivahankkeista jäsenvaltioita vaaditaan 
sisällyttämään tietoa näistä hankkeista keskitettyyn verkkoportaaliinsa (41 artikla).
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 Tiedonvaihto tuensaajien ja ohjelmasta vastaavien viranomaisten välillä olisi 
hoidettava sähköisesti vuodesta 2022 alkaen vuoden 2023 sijaan (63 artikla).
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
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 ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä ja 
rahoitussäännöistä sekä turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, 
sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 ja 5 artiklan,

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
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eurooppalaisen yleissopimuksen,

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Väestöön liittyviä haittoja olisi 
käsiteltävä koordinoidusti kaikkien 
unionin, kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten toimien avulla 
ja soveltamalla sopeutumisstrategioita, 
joissa otetaan huomioon paikalliset ja 
alueelliset realiteetit ja joiden avulla 
saavutetaan tehokas monitasoinen 
hallinto tiettyjä alueita varten 
tarkoitettujen erityisten politiikkojen 
rakenteessa ja niiden 
täytäntöönpanossa. On huolehdittava 
kattavammasta lähestymistavasta 
väestöön liittyviin haittoihin, ja 
asiaankuuluvat muutokset on 
varmistettava lisäämällä unionin 
välineiden koordinointia erityisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan, Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen, 
koheesiorahasto mukaan luettuna, 
Euroopan alueiden välisen yhteistyön, 
Euroopan strategisten investointien 
rahaston ja Verkkojen Eurooppa -
välineen osalta.

Tarkistus 6
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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 
koordinoida, yhdenmukaistaa, 
yksinkertaistaa ja 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-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastosta, 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 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kuhunkin rahastoon sekä EAKR:n 
alaan kuuluvaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen (Interreg) 
sovellettavat erityissäännöt olisi kunkin 
rahaston erityisluonteen vuoksi annettava 
erillisissä asetuksissa, jäljempänä 

(3) Kuhunkin rahastoon sekä EAKR:n 
alaan kuuluvaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen (Interreg) 
sovellettavat erityissäännöt olisi kunkin 
rahaston erityisluonteen vuoksi annettava 
erillisissä asetuksissa, jäljempänä 
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’rahastokohtaiset asetukset’, joilla 
täydennetään tämän asetuksen säännöksiä.

’rahastokohtaiset asetukset’, joilla 
täydennetään tämän asetuksen säännöksiä.
Jos säännökset ovat ristiriidassa 
keskenään, rahastokohtaisia asetuksia 
olisi sovellettava ensisijaisesti tähän 
asetukseen nähden.

Tarkistus 8

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) Äärialueiden ja 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, jotta lisätään sosiaalista 
koheesiota.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 
10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 
10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita ja arvoja, myös 
SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, 
olisi noudatettava rahastojen 
täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava 
huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, jäljempänä ’peruskirja’. 
Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
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noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa 
tukea toimia, joilla millään tavalla 
edistetään erottelua. Rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys sekä se, että 
unioni edistää ympäristön laadun 
säilyttämistä, suojelua ja parantamista 
SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. 
Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia.

tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Rahastoista 
rahoitettavilla toimilla olisi osaltaan
pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, 
edistämään naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa sekä torjumaan syrjintää, joka 
perustuu sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, ihonväriin tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 
mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen 
seikkaan. Rahastoista ei saa tukea toimia, 
joilla millään tavalla edistetään erottelua
tai sosiaalista syrjäytymistä. Rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys sekä se, että 
unioni edistää ympäristön laadun 
säilyttämistä, suojelua ja parantamista ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaa 
SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja
saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. 
Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Kaikkien 
kannalta paremman ja kestävämmän 
tulevaisuuden saavuttamiseksi rahastoista 
maksettavaa tukea on tarpeen kohdentaa 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa vahvistettuihin periaatteisiin ja 
YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman 
mukaisiin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, joihin unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Rahastoista 
olisi lisäksi tuettava köyhyyden 
hävittämistä unionista. Rahastoja 
täytäntöön pannessaan jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys ja synergiat edellä 
mainittujen periaatteiden ja tavoitteiden 
kanssa, ottaen huomioon paikalliset ja 
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alueelliset haasteet.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen mukainen lasten oikeuksien 
edistäminen on unionin toimintapolitiikan 
nimenomainen tavoite 
(SEUT-sopimuksen 3 artikla). Unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
rahastoja asianmukaisesti, jotta tuettaisiin 
lasten oikeuksien toteutumista edistäviä 
tehokkaita toimenpiteitä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unionin on ryhdyttävä 
asetuksen xxx/xxx mukaisesti 
toimenpiteisiin sen talousarvion 
suojaamiseksi tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Osan unionin talousarviosta 
rahastoihin osoitettavasta rahoituksesta 
olisi oltava sellaista, että komissio toteuttaa 
sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) [uuden 

(10) Osan unionin talousarviosta 
rahastoihin osoitettavasta rahoituksesta 
olisi oltava sellaista, että komissio toteuttaa 
sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) [uuden 
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varainhoitoasetuksen numero]12, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi 
silloin kun rahastojen täytäntöönpanossa 
käytetään yhteistyöhön perustuvaa 
hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden 
olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa 
säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman 
varainhoidon, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

varainhoitoasetuksen numero]12, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi 
silloin kun rahastojen täytäntöönpanossa 
käytetään yhteistyöhön perustuvaa 
hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden 
olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa 
säädettyjä periaatteita, kuten talousarvion 
totuudenmukaisuuden, moitteettoman 
varainhoidon, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita. 
Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
laatimasta sääntöjä, jotka tekevät varojen 
käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

_________________ _________________

12 EUVL L […], […], s. […]. 12 EUVL L […], […], s. […].

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Rahastojen täytäntöönpanossa 
keskeisessä asemassa on 
kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana 
on monitasoinen hallinnointi ja jolla 
varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen. 
Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen 
käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen 
sovellettava komission delegoitua asetusta 
(EU) N:o 240/201413.

(11) Rahastojen täytäntöönpanossa 
keskeisessä asemassa on 
kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana 
on monitasoinen hallinnointi ja jolla 
varmistetaan toimivaltaisten alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien 
asianmukaisten elinten ja hallituksista 
riippumattomien järjestöjen ja 
taloudellisten sekä työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen tarvittaessa. AMIF:n ja 
BMVI:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi varmistettava, että 
kumppanuudessa on mukana 
asiaankuuluvia järjestöjä. Jotta nykyisten 
kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin 
jatkaa, olisi edelleen sovellettava 
komission delegoitua asetusta (EU) 
N:o 240/201413.

__________________ __________________

13 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 240/2014, annettu 7 päivänä 

13 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 240/2014, annettu 7 päivänä 
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tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevista eurooppalaisista 
käytännesäännöistä (EUVL L 74, 
14.3.2014, s. 1).

tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevista eurooppalaisista 
käytännesäännöistä (EUVL L 74, 
14.3.2014, s. 1).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 
muodostaa unionin tasolla kehyksen 
kansallisten uudistusten painopisteiden 
määrittämiselle ja näiden uudistusten 
toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 
laativat omat kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa, joilla tuetaan 
näiden ensisijaisten uudistusten 
toteuttamista. Nämä strategiat olisi 
esitettävä yhdessä kansallisten 
uudistusohjelmien kanssa, jotta 
kansallisella ja unionin rahoituksella 
tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 
voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 
olisi voitava myös varmistaa unionin 
rahoituksen johdonmukainen käyttö ja 
rahastoista, Euroopan investointien 
vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 
osoitettavalla rahoitustuella aikaan 
saatavan lisäarvon maksimointi.

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 
muodostaa unionin tasolla kehyksen 
kansallisten uudistusten painopisteiden 
määrittämiselle ja näiden uudistusten 
toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 
laativat omat kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa, joilla tuetaan 
näiden ensisijaisten uudistusten
toteuttamista. Nämä strategiat olisi 
esitettävä yhdessä kansallisten 
uudistusohjelmien kanssa, jotta 
kansallisella ja unionin rahoituksella 
tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 
voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 
olisi voitava myös varmistaa unionin 
rahoituksen johdonmukainen käyttö ja 
rahastoista, Euroopan investointien 
vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 
osoitettavalla rahoitustuella aikaan 
saatavan lisäarvon maksimointi. Näiden 
strategioiden olisi myös vastattava 
unionin muita rahastoja, ohjelmia ja 
välineitä, esimerkkinä EU:n puitekehys 
vuoteen 2020 ulottuville romanien 
kansallisille integrointistrategioille.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voitaisiin luoda tarvittavat (17) Jotta voitaisiin luoda tarvittavat 
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edellytykset, joilla varmistetaan, että 
rahastoista myönnetty EU:n tuki on 
tehokasta ja vaikuttavaa, olisi 
vahvistettava joukko mahdollistavia 
edellytyksiä sekä tiiviit ja tyhjentävät 
objektiiviset perusteet kyseisten 
edellytysten täyttymisen arviointia varten. 
Kukin mahdollistava edellytys olisi 
kytkettävä tiettyyn erityistavoitteeseen, ja 
sen olisi tultava sovellettavaksi 
automaattisesti aina kun kyseinen 
erityistavoite valitaan tuen kohteeksi. Jos 
erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat 
edellytykset eivät täyty, kyseiseen 
erityistavoitteeseen kuuluviin toimiin 
liittyviä menoja ei saisi sisällyttää 
maksatushakemuksiin. Jotta voitaisiin 
säilyttää suotuisa investointiympäristö, 
mahdollistavien edellytysten täyttymistä 
olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi on 
tärkeää varmistaa, että tuen kohteeksi 
valitut toimet toteutetaan mahdollistavien 
ehtojen täyttymisen takaavien strategioiden 
ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti, 
jolloin varmistetaan myös se, että kaikki 
yhteisrahoitteiset toimet ovat unionin 
politiikkakehyksen mukaisia.

edellytykset, joilla varmistetaan, että 
rahastoista myönnetty EU:n tuki, jolla 
voidaan myös edistää unionin 
kansalaisten unionia ja sen toimintaa 
koskevan luottamuksen 
jälleenrakentamista, on syrjimätöntä, 
osallistavaa, tehokasta, vaikuttavaa ja 
läpinäkyvää, olisi vahvistettava joukko 
mahdollistavia edellytyksiä sekä tiiviit ja 
tyhjentävät objektiiviset perusteet kyseisten 
edellytysten täyttymisen arviointia varten. 
Kukin mahdollistava edellytys olisi 
kytkettävä tiettyyn erityistavoitteeseen, ja 
sen olisi tultava sovellettavaksi 
automaattisesti aina kun kyseinen 
erityistavoite valitaan tuen kohteeksi. Jos 
erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat 
edellytykset eivät täyty, kyseiseen 
erityistavoitteeseen kuuluviin toimiin 
liittyviä menoja ei saisi sisällyttää 
maksatushakemuksiin. Jotta voitaisiin 
säilyttää suotuisa investointiympäristö, 
mahdollistavien edellytysten täyttymistä 
olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi on 
tärkeää varmistaa, että tuen kohteeksi 
valitut toimet toteutetaan mahdollistavien 
ehtojen täyttymisen takaavien strategioiden 
ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti, 
jolloin varmistetaan myös se, että kaikki 
yhteisrahoitteiset toimet ovat unionin 
politiikkakehyksen mukaisia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Olisi säädettävä ohjelmien sisältöä 
koskevista yhteisistä vaatimuksista siten, 
että samalla otetaan huomioon kunkin 
rahaston erityisluonne. Näitä yhteisiä 
vaatimuksia voidaan täydentää 
rahastokohtaisilla säännöillä. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
[XXX]15, jäljempänä ’Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskeva asetus’, olisi annettava 

(21) Jotta voidaan helpottaa ohjelmien 
valmistelua kansallisella tasolla sekä 
lisätä avoimuutta ja vastuuta, ohjelmien 
osa-alueita olisi yhdenmukaistettava 
mahdollisimman paljon. Tästä syystä 
tässä asetuksessa olisi vahvistettava
ohjelmien sisältöä koskevat yhteiset 
vaatimukset siten, että samalla otetaan 
huomioon kunkin rahaston erityisluonne, ja 
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erityissäännökset Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen (Interreg) alaan 
kuuluvien ohjelmien sisällöstä.

laadittava malleja etenkin EAKR:stä 
(Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoite), ESR+:sta, koheesiorahastosta ja 
EMKR:stä tuettavia ohjelmia sekä 
AMIF:stä, BMVI:stä ja ISR:stä tuettavia 
ohjelmia varten. Yhteisiä vaatimuksia 
voidaan täydentää rahastokohtaisilla 
säännöillä. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) [XXX]15, 
jäljempänä ’Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskeva asetus’, olisi annettava 
erityissäännökset Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen (Interreg) alaan 
kuuluvien ohjelmien sisällöstä.

__________________ __________________

15 Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 
(Interreg) koskevista erityissäännöksistä 
annettu asetus (EU) [...] (EUVL L […], 
[…], s. […]).

15 Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 
(Interreg) koskevista erityissäännöksistä 
annettu asetus (EU) [...] (EUVL L […], 
[…], s. […]).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

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 

(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 ja tutkimukseen. 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 
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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.

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.

Tarkistus 18

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 
seurantakomiteoita, jotka koostuvat 
olennaisista työmarkkinaosapuolista, 
kansalaisyhteiskunnasta, tasa-
arvoelimistä ja riippumattomista 
ihmisoikeusjärjestöistä, tarkastellakseen 
ohjelmien tuloksellisuutta. Avoimuus ja 
tasapainoinen edustus ovat ratkaisevan 
tärkeitä, ja siksi sukupuolten tasapuolinen 
edustus sekä vähemmistöryhmien ja 
muiden syrjäytyneiden ryhmien 
asianmukainen edustus on turvattava. 
Komission olisi hyväksyttävä 
seurantakomiteat. EAKR:n, ESR+:n ja 
koheesiorahaston vuotuiset 
täytäntöönpanokertomukset olisi 
korvattava vuotuisella jäsennellyllä 
politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu 
jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta 
toimittamiin uusimpiin tietoihin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jäsenvaltioiden olisi arvioitava 
ohjelmiaan niiden suunnittelun ja 
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täytäntöönpanon laadun parantamiseksi. 
Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
laadittava arviointisuunnitelma, johon 
olisi sisällyttävä AMIF:n, BMVI:n ja 
ISF:n väliarviointi. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi arvioitava kunkin 
ohjelman vaikutuksia 30 päivään 
kesäkuuta 2029 mennessä.

Tarkistus 20

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.

(30) Komission olisi tulevan 
ohjelmakauden ohjelmien ja toimien 
valmistelua helpottaakseen tehtävä 
rahastoista väliarviointi. Komission olisi 
ohjelmakauden lopussa arvioitava 
rahastojen vaikutukset. Arviointien 
tulokset olisi julkaistava avoimuuden 
varmistamiseksi ja kansalaisten unioniin 
ja sen toimielimiin kohdistaman 
luottamuksen lisäämiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallintoviranomaisten olisi 
julkaistava jäsenneltyjä tietoja valituista 
toimista ja tuensaajista sen ohjelman 
verkkosivustolla, josta tukea on myönnetty, 
ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917

mukaiset henkilötietojen suojaa koskevat 
tietosuojavaatimukset.

(32) Hallintoviranomaisten olisi 
julkaistava jäsenneltyjä tietoja valituista 
toimista ja tuensaajista sen ohjelman 
verkkosivustolla, josta tukea on myönnetty, 
noudattaen täysimääräisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/67917säädettyjä henkilötietojen 
suojaa koskevia tietosuojavaatimuksia.

__________________ __________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
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suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Rahastojen toiminnan tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
infrastruktuureihin tehtävien ja 
tuotannollisten investointien pitkäaikaisuus 
ja estetään rahastojen käyttö 
perusteettoman edun tuottamiseen. 
Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia 
valitessaan tue toiminnan 
uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä 
sääntöjenvastaisina summia, jotka on 
maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä 
pitkäaikaisuuden vaatimusta.

(38) Rahastojen toiminnan 
osallistavuuden, syrjimättömyyden, 
tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
infrastruktuureihin tehtävien ja 
tuotannollisten investointien osallistavuus, 
syrjimättömyys ja pitkäaikaisuus ja 
estetään rahastojen käyttö perusteettoman 
edun tuottamiseen. Hallintoviranomaisten 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
etteivät ne toimia valitessaan tue toiminnan 
uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä 
sääntöjenvastaisina summia, jotka on 
maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä 
pitkäaikaisuuden vaatimusta. Avoimuus 
koko prosessin aikana on erittäin tärkeää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Rahastojen toiminnan tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
infrastruktuureihin tehtävien ja 
tuotannollisten investointien pitkäaikaisuus 
ja estetään rahastojen käyttö 
perusteettoman edun tuottamiseen. 
Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä 

(38) Rahastojen toiminnan tehokkuuden, 
vaikuttavuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännökset, joilla taataan 
infrastruktuureihin tehtävien ja 
tuotannollisten investointien pitkäaikaisuus 
ja estetään rahastojen käyttö 
perusteettoman edun tuottamiseen. 
Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä 
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erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia 
valitessaan tue toiminnan 
uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä 
sääntöjenvastaisina summia, jotka on 
maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä 
pitkäaikaisuuden vaatimusta.

erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia 
valitessaan tue toiminnan 
uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä 
sääntöjenvastaisina summia, jotka on 
maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä 
pitkäaikaisuuden vaatimusta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Jotta voidaan tehokkaasti torjua 
romanivastaisuutta ja taata, että romanit 
voivat hyödyntää unionin kansalaisuuteen 
liittyviä mahdollisuuksiaan, tarvitaan 
yhdennettyä lähestymistapaa ja 
monirahoitteisten ohjelmien ohjelmatyötä 
ja toteuttamista. Tästä syystä ESR:n ja 
EAKR-koheesiorahaston yhteensopivuus 
ja täydentävyys ovat elintärkeitä, samalla 
tavalla kuin muiden olennaisten 
rahastojen osalta, kuten 
maaseuturahasto, Erasmus-ohjelma, 
Luova Eurooppa -ohjelma, oikeusalan, 
perusoikeuksien ja arvojen rahasto jne.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Hallintoviranomaisilla olisi 
kohdealueiden erityistarpeiden huomioon 
ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää 
rahoitusvälineiden 
tarkoituksenmukaisimmista 
täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on 
tällöin kaikilta osin noudatettava 
valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia 
sovellettavia sääntöjä, joita on jo 
selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020.

(44) Hallintoviranomaisilla olisi 
kohdealueiden erityistarpeiden huomioon 
ottamiseksi ja suurimpien mahdollisten 
myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi 
oltava mahdollisuus päättää 
rahoitusvälineiden 
tarkoituksenmukaisimmista 
täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on 
tällöin kaikilta osin noudatettava 
valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia 
sovellettavia sääntöjä, joita on jo 
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selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Komission olisi tarjottava 
valitustenkäsittelyjärjestelmä, joka on 
kaikkien kansalaisten ja sidosryhmien 
saatavilla ohjelmien kaikkien valmistelu-
ja täytäntöönpanovaiheiden, seuranta ja 
arviointi mukaan luettuina, aikana, jotta 
lisätään vastuuvelvollisuutta ja 
avoimuutta.

Tarkistus 27

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, 
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 

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

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 
yksityiskohtaisesti komissiolle 
havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, 
petokset mukaan luettuina, ja niiden 
johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä 
sekä OLAFin tutkimusten 
jatkotoimenpiteistä, ja tapauksen mukaan 
syistä, joiden takia OLAFin tutkimusten 
johdosta ei ole toteutettu 
jatkotoimenpiteitä. Jäsenvaltioiden, jotka 
eivät osallistu EPPOa koskevaan 
tiiviimpään yhteistyöhön, on ilmoitettava 
yksityiskohtaisesti komissiolle 
havaitsemiensa petostapausten 
syytetoimista ja tapauksen mukaan 
yhteistyöstä Eurojustin kanssa asioissa, 
jotka kuuluvat EPPOn toimivaltaan.

_________________ _________________

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).

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).



AD\1169646FI.docx 21/54 PE627.729v02-00

FI

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 28

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

(70) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset kaikkien 
asianosaisten kanssa, 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 
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delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varainhoitoa koskevat säännökset 
Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä 
’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, 
jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, 
jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, 
jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden 
rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, 
jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuilla ’aiheellisilla 
maakohtaisilla suosituksilla’ sellaisiin 
rakenteellisiin haasteisiin liittyviä 
suosituksia, joihin on tarkoituksenmukaista 
vastata sellaisten monivuotisten 
investointien avulla, jotka kuuluvat suoraan 
rahastokohtaisissa asetuksissa säädettyyn 
rahastojen soveltamisalaan, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
[energiaunionin hallintoa koskevan uuden 
asetuksen numero] [XX] artiklan 
mukaisesti annettuja aiheellisia suosituksia;

(1) SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuilla ’aiheellisilla 
maakohtaisilla suosituksilla’ sellaisiin 
rakenteellisiin haasteisiin liittyviä 
suosituksia, joihin on tarkoituksenmukaista 
vastata sellaisten monivuotisten 
investointien avulla, jotka kuuluvat suoraan 
rahastokohtaisissa asetuksissa säädettyyn 
rahastojen soveltamisalaan, neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1053/20131a

soveltamisen yhteydessä laadittuja 
suosituksia ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) [energiaunionin 
hallintoa koskevan uuden asetuksen 
numero] [XX] artiklan mukaisesti 
annettuja aiheellisia suosituksia;
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__________________

1a Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, 
annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, 
arviointi- ja valvontamekanismin 
perustamisesta Schengenin säännöstön 
soveltamisen varmistamista varten ja 
toimeenpanevan komitean 16 päivänä 
syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin 
arviointi- ja soveltamiskomitean 
perustamisesta tekemän päätöksen 
kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, 
s. 27).

Perustelu

Merkityksellistä ISF:n kannalta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisella’ kaksiosaista 
lähestymistapaa sukupuolinäkökohtien 
systemaattisen integroinnin kautta 
ohjelmasuunnittelu- ja toteutusprosessin 
kaikkiin vaiheisiin ja erityisten 
lisätoimien kautta. Sukupuolitietoisen 
budjetoinnin menetelmiä voidaan käyttää 
sukupuolten tasa-arvon periaatteen 
sisällyttämiseksi ohjelmien valmisteluun 
ja täytäntöönpanoon;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) älykkäämpi Eurooppa edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia;

a) älykkäämpi Eurooppa edistämällä 
innovatiivisia, kestäviä ja älykkäitä 
taloudellisia muutoksia;
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;

b) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä elinkelpoista ympäristöä, 
puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalisempi Eurooppa panemalla 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari;

d) sosiaalisempi, osallistavampi ja 
yhtenäisempi Eurooppa panemalla 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari ja torjumalla erityisesti 
eriarvoisuutta, köyhyyttä, sosiaalista 
eristäytymistä ja työttömyyttä;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa edistämällä kestävää ja
integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu-
ja rannikkoalueilla sekä paikallisia 
aloitteita.

e) lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa edistämällä kestävää, integroitua 
ja tasapainoista kehitystä kaupunki-, 
maaseutu- ja rannikkoalueilla sekä 
paikallisia aloitteita.

Tarkistus 36
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoite, jota toteutetaan 
jäsenvaltioissa ja alueilla ja jota tuetaan 
EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta; 
ja

a) Investoinnit työpaikkoihin sekä 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, jota 
toteutetaan jäsenvaltioissa ja alueilla ja jota 
tuetaan EAKR:stä, ESR+:sta ja 
koheesiorahastosta; ja

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 
ympäristöön ja ilmastonmuutokseen 
liittyvien tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
menetelmiä, jotka perustuvat tukitoimien 
tyyppeihin sen mukaan, mikä rahasto on 
kyseessä. Näissä menetelmissä painotetaan 
tukea sillä perusteella, kuinka paljon sillä 
edistetään ympäristöön ja 
ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita. 
Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta ja 
koheesiorahastosta, painotus liitetään 
liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä 
määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin 
ja koodeihin.

3. Jäsenvaltioiden on annettava 
hyvissä ajoin tietoja ympäristöön ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen menetelmiä, jotka 
perustuvat tukitoimien tyyppeihin sen 
mukaan, mikä rahasto on kyseessä. Näissä 
menetelmissä painotetaan tukea sillä 
perusteella, kuinka paljon sillä edistetään 
ympäristöön ja ilmastonmuutoksen liittyviä 
tavoitteita. Kun on kyse EAKR:stä, 
ESR+:sta ja koheesiorahastosta, painotus 
liitetään liitteessä I vahvistetussa 
nimikkeistössä määriteltyjen 
tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava rahastojen ja muiden unionin 
välineiden, kuten uudistusten tukiohjelman, 
uudistusten toteuttamisen tukiväline ja 
teknisen tuen väline mukaan luettuina, 
välinen koordinointi, täydentävyys ja 
yhdenmukaisuus. Niiden on optimoitava 

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava rahastojen ja muiden unionin 
välineiden, kuten uudistusten tukiohjelman, 
uudistusten toteuttamisen tukiväline ja 
teknisen tuen väline, EU:n puitekehys 
vuoteen 2020 ulottuville romanien 
kansallisille integrointistrategioille jne.
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koordinointimekanismit asiasta vastaavien 
tahojen välillä, jotta vältetään toimien 
päällekkäisyys suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana.

mukaan luettuina, välinen koordinointi, 
täydentävyys ja yhdenmukaisuus. Niiden 
on optimoitava koordinointimekanismit 
asiasta vastaavien tahojen välillä, jotta 
vältetään toimien päällekkäisyys 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja 
yhtäläiset mahdollisuudet sekä 

syrjimättömyys

1. Kaikissa yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen alaisissa rahastoissa on 
varmistettava miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon toteutuminen kaikissa niiden 
valmistelu-, toteutus-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa. Sukupuolinäkökulma 
olisi otettava huomioon kaikissa 
ulottuvuuksissa ja kaikissa ohjelman 
vaiheissa.

2. Ohjelmalla on myös edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia 
ilman sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvaa 
syrjintää kaikissa niiden valmistelu-, 
seuranta-, valvonta- ja arviointivaiheissa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit 

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit 
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ja sosiaalisen osallisuuden, 
perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet.

ja köyhyyden poistamisesta ja sosiaalisen 
osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten 
oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet, kuten tasa-arvoelimet ja 
riippumattomat ihmisoikeusjärjestöt;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. AMIF:n ja BMVI:n osalta 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kumppanuudessa on mukana myös 
asiaankuuluvia järjestöjä.

Tarkistus 42

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 
seurantakomiteoiden työskentelyyn 
osallistumisen kautta.

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

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

kerran vuodessa organisaatioita, jotka 
edustavat kumppaneita unionin tasolla, 
ohjelmien toteuttamisesta ja esitettävä 
tuloksista kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Perusteet kansainvälisten järjestöjen poisjättämiselle: Esittelijä tunnustaa 
tiedonantovelvoitteiden merkityksen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
täytäntöönpanossa, mutta kumppanuudessa keskitytään nimenomaisesti alue- ja 
paikallisviranomaisiin (ks. ensimmäinen virke). Vaikuttaa asianmukaisemmalta, että 
tiedonantovelvoitteet otetaan mukaan erityisten ohjelmien valmisteluun kumppanuuden 
sijasta, joka kattaa kaikki yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaiset rahastot.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Perusoikeuksien kunnioittaminen

Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että perusoikeuksia 
kunnioitetaan ja että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa noudatetaan 
rahastotoimien toteuttamisessa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys

Jäsenvaltiot ja komissio pyrkivät 
eriarvoisuuksien poistamiseen ja 
varmistavat, että miesten ja naisten 
välinen tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökulman 
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valtavirtaistaminen ja 
sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan 
huomioon ja niitä edistetään ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa, myös ohjelmien seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin osalta. 
Rahastosta ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteenveto kunkin rahaston 
kunkin valitun toimintapoliittisen 
tavoitteen osalta toimista ja toimenpiteistä 
tasa-arvon, osallisuuden ja 
syrjimättömyyden (sosiaalisesta ja 
maantieteellisestä näkökulmasta) 
takaamiseksi;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) toimet, joihin on ryhdytty 
6 artiklassa tarkoitettujen asianomaisten 
kumppanien saamiseksi mukaan;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
kumppanuussopimusta ottaen huomioon 
komission esittämät huomautukset.

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
kumppanuussopimusta, jos komissio on 
esittänyt huomautuksia, ja otettava nämä
huomautukset huomioon.
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Perustelu

Tarkastelua ei tarvita, ellei komissio ole esittänyt huomautuksia.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään kunkin 
erityistavoitteen osalta edellytykset, 
jäljempänä ’mahdollistavat edellytykset’, 
erityistavoitteiden panemiseksi täytäntöön 
tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Tässä asetuksessa säädetään kunkin 
erityistavoitteen osalta edellytykset, 
jäljempänä ’mahdollistavat edellytykset’, 
erityistavoitteiden panemiseksi täytäntöön 
osallistavasti, syrjimättömästi, 
tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee arvioinnin kolmen 
kuukauden kuluessa 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ja 
ilmoittaa jäsenvaltiolle, jos se hyväksyy 
edellytysten täyttymisen.

Komissio tekee arvioinnin kolmen 
kuukauden kuluessa 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ja 
ilmoittaa jäsenvaltiolle sen tuloksista.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

a) rahastokohtaisissa asetuksissa 
säädettyihin erityistavoitteisiin liittyvät 
tuotos- ja tulosindikaattorit;

a) rahastokohtaisissa asetuksissa 
säädettyihin erityistavoitteisiin liittyvät 
todennettavat ja tarkastettavat tuotos- ja 
tulosindikaattorit;
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Perustelu

Riippumattomien kolmansien osapuolten on voitava todentaa ja tarkastaa tulosindikaattorit.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on julkistettava
kyseiset menetelmät komission pyynnöstä.

2. Jäsenvaltion on toimitettava
kyseiset menetelmät pyynnöstä 
komissiolle. Komissio voi ehdottaa näihin 
menetelmiin muutoksia, jotka 
jäsenvaltion on otettava huomioon.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
II osasto – III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan liittyvät toimenpiteet

Talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen liittyvät toimenpiteet

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Rahaston vaikuttavuuteen ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen 

liittyvät toimenpiteet

1. Jos oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuu 
yleisiä puutteita, unionin on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin talousarvionsa 
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suojaamiseksi.

2. Toimenpiteet hyväksytään unionin 
talousarvion suojaamista koskevan 
asetuksen xxx/xxx mukaisesti, kun 
jäsenvaltioissa on havaittu 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 
puutteita.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia, jonka mukaisesti ohjelmalla 
edistetään toimintapoliittisia tavoitteita ja 
sen tuloksista tiedotetaan.

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia, jonka mukaisesti ohjelmalla 
edistetään kyseisen rahaston 
toimintapoliittisia tavoitteita ja sen 
tuloksista tiedotetaan.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman on koostuttava toimintalinjoista. 
Kunkin toimintalinjan on vastattava yhtä 
toimintapoliittista tavoitetta tai teknistä 
apua. Toimintapoliittista tavoitetta 
vastaavan toimintalinjan on koostuttava 
yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. 
Yhtä toimintapoliittista tavoitetta voi 
vastata useampi toimintalinja.

EAKR:stä, ESR+:sta ja 
koheesiorahastosta tuettavien ohjelmien
on koostuttava toimintalinjoista. Kunkin 
toimintalinjan on vastattava yhtä 
toimintapoliittista tavoitetta tai teknistä 
apua. Toimintapoliittista tavoitetta 
vastaavan toimintalinjan on koostuttava 
yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. 
Yhtä toimintapoliittista tavoitetta voi 
vastata useampi toimintalinja.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

a) tärkeimpiä haasteita koskeva 
tiivistelmä, jossa otetaan huomioon 
seuraavat:

a) tärkeimpiä haasteita koskeva 
tiivistelmä, jossa otetaan tarpeen mukaan 
huomioon seuraavat:

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

vii) AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä 
tuettavien ohjelmien osalta edistyminen 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön ja 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa;

vii) poiketen siitä, mitä 17 artiklan 
3 kohdan i–vi kohdassa säädetään, 
AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien 
ohjelmien osalta edistyminen unionin 
asiaankuuluvan lainsäädännön ja 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa
ja tunnistetut puutteellisuudet;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) toimet, joilla taataan 
yhdenvertaisuus, osallistavuus ja 
syrjimättömyys (sosiaalisesta ja 
maantieteellisestä näkökulmasta);

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että 6 artiklassa 
tarkoitetut asianomaiset kumppanit 
osallistuvat ohjelman laatimiseen, sekä 
näiden kumppanien rooli ohjelman 

g) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että 6 artiklassa 
tarkoitetut asianomaiset kumppanit 
osallistuvat ohjelman laatimiseen, sekä 
näiden kumppanien rooli ohjelman 
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toteuttamisessa, seurannassa ja 
arvioinnissa;

toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa
ja se, onko kumppanien esittämät 
huomautukset otettu huomioon ohjelman 
valmistelussa ja miten;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) toimet, joihin on ryhdytty 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
varten;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tilanteen mukaan perustelut 
operatiiviselle tuelle, erityistoimille, 
hätäavulle ja AMIF-asetuksen [16 ja 17] 
artiklassa tarkoitetuille toimille;

d) tilanteen mukaan perustelut 
operatiiviselle tuelle ja AMIF-asetuksen 
[16 ja 17] artiklassa tarkoitetuille toimille;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
ohjelmaa ottaen huomioon komission 
esittämät huomautukset.

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
ohjelmaa, jos komissio on esittänyt 
huomautuksia, ja otettava nämä
huomautukset huomioon.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi muutoksen ja sen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten asetusten, myös 
kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi 
esittää huomautuksia kolmen kuukauden 
kuluessa muutetun ohjelman 
toimittamisesta.

2. Komissio arvioi muutoksen ja sen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten asetusten, myös 
kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi 
esittää huomautuksia kahden kuukauden 
kuluessa muutetun ohjelman 
toimittamisesta.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
muutettua ohjelmaa ja otettava huomioon 
komission esittämät huomautukset.

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
muutettua ohjelmaa, jos komissio on 
esittänyt huomautuksia, ja otettava nämä
huomautukset huomioon.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ohjelman 
muuttamisen viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio 
on toimittanut sen.

4. Komissio hyväksyy ohjelman 
muuttamisen mahdollisimman pian ja 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana 
siirtää saman ohjelman saman rahaston eri 
toimintalinjaan summan, joka on enintään 

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana 
siirtää saman ohjelman saman rahaston eri 
toimintalinjaan asianmukaisin perustein 
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viisi prosenttia toimintalinjan 
alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 
kolme prosenttia ohjelman budjetista. 
EAKR:stä ja ESR+:sta tuettavien 
ohjelmien osalta siirto saa koskea 
ainoastaan saman alueluokan määrärahoja.

summan, joka on enintään viisi prosenttia 
toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista 
ja enintään kolme prosenttia ohjelman 
budjetista. EAKR:stä ja ESR+:sta 
tuettavien ohjelmien osalta siirto saa 
koskea ainoastaan saman alueluokan 
määrärahoja.

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

c a) paikallisten yhteisöjen 
osallistaminen pitkän aikavälin 
strategioiden ja ratkaisujen kehittämiseksi 
kyseisten yhteisöjen kohtaamiin 
tärkeimpiin haasteisiin;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan paikallisten 
toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna 
täytäntöön toimia;

a) parannetaan paikallisten 
toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna 
täytäntöön toimia ja myös parantaa niiden 
projektinhallintavalmiuksia;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastoista voidaan jonkin 
jäsenvaltion aloitteesta tukea toimia, jotka 
voivat koskea edellisiä tai seuraavia 
ohjelmakausia ja jotka ovat tarpeen 
kyseisten rahastojen tehokasta hallinnointia 
ja käyttöä varten.

1. Rahastoista voidaan jonkin 
jäsenvaltion aloitteesta tukea toimia, jotka 
voivat koskea edellisiä tai seuraavia 
ohjelmakausia ja jotka ovat tarpeen 
kyseisten rahastojen tehokasta hallinnointia 
ja käyttöä ja 6 artiklassa tarkoitettujen 
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kumppanien valmiuksien kehittämistä 
varten.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Teknisestä avusta korvattava 
rahaston prosenttiosuus on seuraava:

2. Teknisestä avusta korvattava 
rahaston prosenttiosuus voidaan komission 
ja jäsenvaltioiden välillä tehdyn 
sopimuksen mukaisesti vahvistaa 
enintään seuraavaksi:

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n tuen 
osalta 6 %.

d) AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n tuen 
osalta 7 %.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin seurantakomitea vahvistaa 
oman työjärjestyksensä.

2. Kukin seurantakomitea vahvistaa 
oman työjärjestyksensä ensimmäisessä 
kokouksessaan avoimuuden 
välttämättömyys huomioon ottaen.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus



PE627.729v02-00 38/54 AD\1169646FI.docx

FI

3. Seurantakomitean on 
kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa 
ja tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka 
vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti 
sille asetettuja tavoitteita.

3. Seurantakomitea kokoontuu
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja 
tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka 
vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti 
sille asetettuja tavoitteita.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on määritettävä
seurantakomitean kokoonpano ja 
huolehdittava jäsenvaltioiden 
asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien 
elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Jäsenvaltion on tehtävä ehdotus
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava jäsenvaltioiden 
asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien 
elinten, ottaen huomioon sukupuolten 
tasapuolista edustusta ja 
monimuotoisuutta koskeva tarve, ja 
6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
edustajien tasapainoisesta edustuksesta. 
Sukupuolten tasapuolinen edustus sekä 
vähemmistöjen ja muiden syrjäytyneiden 
ryhmien asianmukainen edustus 
seurantakomiteassa on turvattava. 
Komissio hyväksyy seurantakomiteat.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos seurantakomitean 
kokoonpanossa tai työssä on 
sääntöjenvastaisuuksia, komissio erottaa 
seurantakomitean.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n osalta 
asiaankuuluvat erillisvirastot osallistuvat 
seurantakomitean työhön 
neuvonantajina.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tilanteen mukaan edistymistä 
julkisten laitosten ja tuensaajien 
hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

i) tilanteen mukaan edistymistä 
julkisten laitosten, kumppanien ja 
tuensaajien hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seurantakomitea voi ehdottaa 
hallintoviranomaiselle toiminta-aloja, 
joita seurantakomitean jäsenet ovat 
esittäneet.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kaikki seurantakomitean 
päätökset ja todentavat asiakirjat on 
julkaistava 44 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla verkkosivustolla.
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä 
tuettavien ohjelmien osalta 
arviointikokous järjestetään vähintään 
kaksi kertaa ohjelmakauden aikana.

Poistetaan.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja 
BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta 
jäsenvaltion on toimitettava vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus rahastokohtaisten 
asetusten mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vuotuinen tuloksellisuuden 
tarkastelu saatetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston saataville.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) tuotos- ja tulosindikaattoreiden 
arvot valittujen toimien osalta ja toimissa 
saavutetut arvot, tapauksen mukaan 
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saavutetut arvot. sukupuolen mukaan jaoteltuina.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen on 
julkaistava kaikki komissiolle siirretyt 
tiedot 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
verkkosivustolla.

5. Hallintoviranomaisen on 
julkaistava kaikki komissiolle siirretyt 
tiedot 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
verkkosivustolla. Jos se laiminlyö tämän 
velvollisuuden, komissio voi luovuttaa 
tiedot yksityishenkilöille tai 
organisaatioille pyydettäessä.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lopullisessa tuloksellisuuskertomuksessa 
on otettava huomioon 
sukupuolinäkökulma, ja siinä on oltava 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva erillinen 
luku.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. 
Kussakin arvioinnissa on arvioitava 
ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen 
tarkoituksena on parantaa ohjelmien 
suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. 
Kussakin arvioinnissa on arvioitava 
ohjelman osallistavuutta, syrjimätöntä 
luonnetta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, myös 
sukupuolten tasa-arvoa, ja sen 
tarkoituksena on parantaa ohjelmien 
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suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman
suunnittelun parantamiseksi.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan kunkin rahaston 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa vuoden 
2024 loppuun mennessä. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa varainhoitoasetuksen 
[128] artiklan mukaisesti.

1. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan kunkin rahaston 
osallistavuutta, syrjimätöntä luonnetta, 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa vuoden 
2024 loppuun mennessä. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa varainhoitoasetuksen 
[128] artiklan mukaisesti.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan kunkin rahaston 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa vuoden 
2024 loppuun mennessä. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa varainhoitoasetuksen 

1. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan kunkin rahaston 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, 
EU:n säännöstön noudattamista ja EU:n 
tasolla saatavaa lisäarvoa, myös 
sukupuolten tasa-arvoa, vuoden 2024 
loppuun mennessä. Komissio voi käyttää 
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[128] artiklan mukaisesti. kaikkea jo saatavilla olevaa asiaankuuluvaa 
tietoa varainhoitoasetuksen [128] artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin kansalaisille viestitään 
rahastojen asemasta ja saavutuksista 
sellaisen yhden keskitetyn verkkoportaalin 
kautta, josta pääsee kaikkiin kyseisen 
jäsenvaltion ohjelmiin.

b) unionin kansalaisille viestitään 
rahastojen asemasta ja saavutuksista 
erityisesti sellaisen yhden keskitetyn 
verkkoportaalin kautta, josta pääsee 
kaikkiin kyseisen jäsenvaltion ohjelmiin ja 
näistä ohjelmista rahoitettuihin 
lippulaivahankkeisiin.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
varmistettava kuuden kuukauden kuluttua 
ohjelman hyväksymisestä, että 
käytettävissä on verkkosivusto, jolla on 
tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, 
kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, 
rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

1. Hallintoviranomaisen on 
varmistettava kolmen kuukauden kuluttua 
ohjelman hyväksymisestä, että 
käytettävissä on verkkosivusto, jolla on 
tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, 
kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, 
rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista
sekä seurantakomitean päätöksistä ja 
todentavista asiakirjoista.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) sopimuspuolen nimi, kun on kyse 
oikeushenkilöistä;
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tuensaajien ja rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanosta vastaavien elinten on 
tuotava esiin rahastoista, myös varojen 56 
artiklan mukaisesta uudelleenkäytöstä, 
saatu tuki toimelle seuraavin tavoin:

1. Tuensaajien ja rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanosta vastaavien elinten on 
tuotava esiin jäsenvaltion virallisella 
kielellä (tai virallisilla kielillä) rahastoista, 
myös varojen 56 artiklan mukaisesta 
uudelleenkäytöstä, saatu tuki toimelle 
seuraavin tavoin:

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tuensaajalla on ammattimainen 
verkkosivusto tai sosiaalisen median tilejä, 
esittämällä lyhyt, tuen määrään suhteutettu 
kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja 
tuloksista ja tuomalla esiin unionilta 
saatava rahoitustuki;

a) jos tuensaajalla on ammattimainen 
verkkosivusto ja sosiaalisen median tilejä, 
esittämällä lyhyt, tuen määrään suhteutettu 
kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja 
tuloksista ja mainitsemalla 
nimenomaisesti unionilta saatava 
rahoitustuki;

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selittämällä, että rahastoista saatu 
tuki on näkyvästi esillä yleisölle tai 
osallistujille tarkoitetuissa, toimen 
toteutukseen liittyvissä asiakirjoissa ja 
viestintämateriaalissa;

b) selittämällä jäsenvaltion virallisella 
kielellä (tai virallisilla kielillä), että 
rahastoista saatu tuki on näkyvästi esillä 
yleisölle tai osallistujille tarkoitetuissa, 
toimen toteutukseen liittyvissä asiakirjoissa 
ja viestintämateriaalissa;
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) asettamalla tiedotuskyltti näkyvälle 
paikalle heti, kun toimien fyysinen 
toteuttaminen alkaa fyysisellä 
investoinnilla tai laitteiden hankinnalla, 
seuraavista toimista:

c) asettamalla tiedotuskyltti esille 
näkyvälle paikalle heti, kun toimien 
fyysinen toteuttaminen alkaa fyysisellä 
investoinnilla tai laitteiden hankinnalla, 
seuraavista toimista:

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muiden kuin c alakohdan piiriin 
kuuluvien toimien osalta asettamalla 
näkyvälle paikalle vähintään yhden 
tulostetun julisteen tai elektronisen näytön, 
jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa 
annetaan tietoa toimesta ja korostetaan 
rahastojen tukea;

d) muiden kuin c alakohdan piiriin 
kuuluvien toimien osalta asettamalla esille 
näkyvälle paikalle vähintään yhden 
tulostetun julisteen tai elektronisen näytön, 
jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa 
annetaan tietoa toimesta ja korostetaan 
rahastojen tukea;

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) strategisesti tärkeiden toimien 
osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden 
kokonaiskustannukset ylittävät 
10 000 000 euroa, järjestämällä 
viestintätapahtuman ja ottamalla komission 
ja vastaavan hallintoviranomaisen siihen 
mukaan hyvissä ajoin.

e) strategisesti tärkeiden toimien 
osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden 
kokonaiskustannukset ylittävät 
10 000 000 euroa, järjestämällä laajalle 
yleisölle suunnatun viestintätapahtuman ja 
ottamalla komission ja vastaavan 
hallintoviranomaisen siihen mukaan 
hyvissä ajoin.
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Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuensaaja ei noudata
42 artiklan tai tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisia velvoitteitaan, jäsenvaltion on 
tehtävä rahoitusoikaisu peruuttamalla 
enintään 5 prosenttia rahastoista kyseiselle 
toimelle osoitetusta tuesta.

3. Tuensaajien ja rahoitusvälineitä 
täytäntöön panevien elinten on 
toimitettava komissiolle todisteet siitä, että 
ne noudattavat 42 artiklan tai tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia 
velvoitteitaan. Jos tuensaajat ja 
rahoitusvälineitä täytäntöön panevat 
elimet eivät noudata velvoitteitaan, 
jäsenvaltion on oma-aloitteisesti tai 
komission pyynnöstä tehtävä 
rahoitusoikaisu peruuttamalla enintään 
5 prosenttia rahastoista kyseiselle toimelle 
osoitetusta tuesta.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastoista rahoitusvälineisiin 
osoitettua lopullisiin vastaanottajiin 
investoitua tukea sekä kaikenlaisia 
kyseisistä investoinneista johtuvia tuottoja, 
jotka liittyvät rahastoista saatuun tukeen, 
voidaan käyttää markkinatalousperiaatteen 
mukaisesti toimivien sijoittajien eriytettyyn 
kohteluun jakamalla riskit ja tuotto 
asianmukaisesti.

1. Rahastoista rahoitusvälineisiin 
osoitettua lopullisiin vastaanottajiin 
investoitua tukea sekä kaikenlaisia 
kyseisistä investoinneista johtuvia tuottoja, 
jotka liittyvät rahastoista saatuun tukeen, 
voidaan käyttää markkinatalousperiaatteen 
mukaisesti toimivien sijoittajien eriytettyyn 
kohteluun jakamalla riskit ja tuotto 
asianmukaisesti moitteettoman 
varainhoidon periaate huomioon ottaen.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
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komissiolle toimitettuun tilitykseen 
sisältyvien menojen laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet ehkäistäkseen, 
havaitakseen ja korjatakseen 
sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien 
petokset, ja raportoidakseen niistä.

komissiolle toimitettuun tilitykseen 
sisältyvien menojen laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet ehkäistäkseen, 
havaitakseen ja korjatakseen 
sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien 
petokset, ja raportoidakseen niistä. 
Jäsenvaltioiden on tehtävä täyttä 
yhteistyötä OLAF:n kanssa ja tarvittaessa 
Eurojustin ja EPPOn kanssa asetuksen 
xxx/xxx (uusi Eurojust-asetus) ja 
asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisesti.

Tarkistus 103

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 ja 
luotettavuudesta. Niiden on varmistettava, 
että tiedot kerätään tapauksen mukaan 
sukupuolen mukaan jaoteltuina.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä 
tuettavien ohjelmien osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2023.

EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä 
tuettavien ohjelmien osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2022.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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4 a. Komission on tarjottava 
valitustenkäsittelyjärjestelmä, joka on 
kaikkien kansalaisten ja sidosryhmien 
saatavilla ohjelmien kaikkien valmistelu-
ja täytäntöönpanovaiheiden aikana, 
seuranta ja arviointi mukaan luettuina, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
63 artiklan 6 kohdan soveltamista. Kun 
komissio perustaa 
valitustenkäsittelyjärjestelmän, sen on 
varmistettava sen tehokas toiminta 
ottamalla huomioon seuraavat 
näkökohdat:

a) näkyvyys, jotta tiedot on helppo löytää,

b) oikea-aikaisuus, jotta valitukset 
ratkaistaan hyvissä ajoin,

c) saavutettavuus, myös 
valitustenkäsittelyjärjestelmän 
mainostaminen erityisesti paikallisella ja 
alueellisella tasolla ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
keskuudessa,

d) reagointiherkkyys, jotta valituksen 
tekijöille tiedotetaan, otetaanko valitus 
käsiteltäväksi,

e) objektiivisuus, erityisesti toiminnallinen 
riippumattomuus muista yksiköistä,

f) korjaava toimenpide, tieto valituksen 
ratkaisemista,

g) tarkistusvaihtoehto, myös 63 artiklan 
3 kohdan nojalla käsiteltyjen tapausten 
osalta, kun valittaja tai komissio ei ole 
tyytyväinen ratkaisuun.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) varmistaa, että sen tarkastusten ja 
hallinnollisten tarkastusten järjestelmä on 
suunniteltu niin, että sillä helpotetaan 
paikallisten yhteisöjen sitoutumista ja 
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yhteisövetoisten strategioiden tehokasta 
toteuttamista;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) varmistaa, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen pannaan 
ohjelmassa täytäntöön;

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoviranomaisen on vahvistettava 
toimien valintaa varten perusteet ja 
menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja 
avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten 
tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirja, 
kestävän kehityksen periaate ja unionin 
ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja 
menettelyjä.

Hallintoviranomaisen on vahvistettava 
toimien valintaa varten perusteet ja 
menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja 
avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten 
tasa-arvo, joissa kunnioitetaan unionin 
säännöstöä ja otetaan huomioon Euroopan 
unionin perusoikeuskirja, kestävän 
kehityksen periaate ja unionin 
ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja 
menettelyjä.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) arvioitava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan noudattamista, kuten 
komission tiedonannon ”Ohjeet 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
noudattamiseksi Euroopan rakenne- ja 
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investointirahastojen (ERI-rahastojen) 
täytäntöönpanon yhteydessä” 
(2016/C 269/01) 4 kohdassa todetaan;

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarkastusviranomaisen vastuulla on 
suorittaa järjestelmätarkastuksia, toimien 
tarkastuksia ja tilintarkastuksia, jotta se voi 
tarjota komissiolle riippumattoman 
varmuuden hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta ja komissiolle toimitettuun 
tilitykseen sisältyvien menojen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

1. Tarkastusviranomaisen vastuulla on 
suorittaa järjestelmätarkastuksia, toimien 
tarkastuksia, myös ohjelmien 
aikaansaannoksia koskevia 
tuloksellisuustarkastuksia, ja 
tilintarkastuksia, jotta se voi tarjota 
komissiolle riippumattoman varmuuden 
hallinnointi- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaasta toiminnasta ja komissiolle 
toimitettuun tilitykseen sisältyvien 
menojen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimien tarkastusten on katettava 
toimien tuloksellisuus myös muita 
heikommassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien jäsenten osallistavuuden 
ja syrjimättömyyden osalta.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission on tehtävä 
lisätarkistuksia saatuaan tietoja, joiden 

b) komission on tehtävä 
lisätarkistuksia saatuaan tietoja, joiden 
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mukaan maksatushakemukseen sisältyviin 
menoihin saattaa liittyä 
sääntöjenvastaisuus.

mukaan maksatushakemukseen sisältyviin 
menoihin saattaa liittyä sääntöjenvastaisuus
tai petos.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maksatushakemuksiin sisältyviin 
menoihin liittyy sääntöjenvastaisuus, jota 
ei ole korjattu;

c) maksatushakemuksiin sisältyviin 
menoihin liittyy sääntöjenvastaisuus tai 
petos, jota ei ole korjattu;

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jos oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuu yleisiä 
puutteita unionin talousarvion 
suojaamista koskevan asetuksen xxx/xxx 
mukaisesti, kun jäsenvaltioissa on 
havaittu oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyviä yleisiä puutteita.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla 

Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
keskeyttäminen

1. Komissio keskeyttää jäsenvaltion 
järjestelyt, jotka liittyvät 
täytäntöönpanotehtäviin, jotka on siirretty 
jäsenvaltioille talousarvion 
toteuttamiseksi käyttäen [uuden 
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varainhoitoasetuksen] [62 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa] tarkoitettua 
yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, jos 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 
[unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, annetun asetuksen 
xxx/xxx 5 artiklan] mukaisesti. Komissio 
hallinnoi kyseisiä täytäntöönpanotehtäviä 
suoraan, kuten [uuden 
varainhoitoasetuksen] [62 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa] todetaan.

2. Komissio lopettaa yhteistyössä 
toteutettavan hallinnoinnin keskeytyksen, 
kun kaikki oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa 
kohdistuvat yleiset puutteet on korjattu.

3. Komissio ilmoittaa välittömästi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kaikista 1 kohdan nojalla toteutetuista 
toimista.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta – 1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. Maininta ”EUROOPAN UNIONIN 
rahoittama” tai ”EUROOPAN UNIONIN 
osarahoittama” on aina kirjoitettava 
kokonaisuudessaan ja sijoitettava symbolin 
viereen.

1.2. Maininta ”EUROOPAN UNIONIN 
rahoittama” tai ”EUROOPAN UNIONIN 
osarahoittama” on aina kirjoitettava 
kokonaisuudessaan ja jäsenvaltion 
virallisella kielellä (tai virallisilla kielillä) 
ja sijoitettava symbolin viereen.
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