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LYHYET PERUSTELUT

Komission asetusehdotuksessa säädetään koheesiopolitiikan tulevista toimintalinjoista 
vuosiksi 2014–2020. Sen ensimmäisessä osassa vahvistetaan yhteiset säännökset, jotka 
koskevat kaikkia yhteisen strategiakehyksen piiriin kuuluvia rakennepoliittisia välineitä. 

Euroopan aluekehitysrahastolla (EAKR), Euroopan sosiaalirahastolla (ESR), 
koheesiorahastolla, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolla ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastolla pyritään tulevalla ohjelmakaudella toisiaan täydentäviin poliittisiin 
tavoitteisiin, jotka ovat sopusoinnussa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa.

Myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston on pian osallistuttava älykkään, 
osallistavan ja kestävän Euroopan strategian toteutukseen ja täydennettävä muita yhteisen 
maatalouspolitiikan, koheesiopolitiikan ja kalastuspolitiikan välineitä.

Valmistelija on tyytyväinen tähän uuteen linjaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa strategista 
ohjelmasuunnittelua ja sovittaa se yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa. Valmistelijan 
mielestä säädöstekstiin olisi kuitenkin tehtävä eräitä muutoksia, joiden tarkoituksena on 
määrittää tarkemmin prioriteetit ja täytäntöönpanoelimet ja poistaa seikat, jotka voivat johtaa 
virhetulkintoihin ja heikentää koko koheesiopolitiikan vaikuttavuutta.

Jäljempänä on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista, joita valmistelija ehdottaa komission 
asetusehdotukseen.

1. Temaattinen keskittäminen

Uudella rakennepolitiikan ohjelmakaudella koheesiopolitiikasta tulee tärkein 
investointiväline, jolla tuetaan Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettuja EU:n keskeisiä 
tavoitteita. 

Valmistelija kannattaa temaattisen keskittämisen periaatetta, jota sovelletaan älykästä, 
osallistavaa ja kestävää Eurooppaa koskevan strategian keskeisiin tavoitteisiin. Valmistelija 
pelkää kuitenkin, että riittämätön joustavuus tavoitteiden valinnan suhteen saattaa asettaa 
vaakalaudalle koheesiopolitiikalle ominaisen alhaalta ylös -lähestymistavan, joka 
mahdollistaa yksittäisten alueiden tarpeista lähtevän politiikan. Juuri yksittäiset alueet vievät 
kehitystä eteenpäin, koska ne ovat voimakkaasti sidoksissa paikallisiin yhteisöihin ja niiden 
tarpeisiin. 

2. Monitasoinen hallinto

Asetusehdotukseen sisältyy uutena välineenä kumppanuussopimus. Se on asiakirja, jossa 
muun muassa vahvistetaan yhteisen strategiakehyksen rahastojen varojen käyttöä koskeva 
jäsenvaltion strategia, prioriteetit ja järjestelyt tehokkaalla ja toimivalla tavalla. Jäsenvaltio 
laatii kumppanuussopimuksen yhteistyössä ehdotuksen 5 artiklassa lueteltujen kumppaneiden 
kanssa.
Valmistelijan mielestä komission ehdottama hallintojärjestelmä ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen, mitä tulee paikallis- ja aluetason kumppaneiden osallistumiseen 
kumppanuussopimuksen laatimiseen.
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Koheesiopolitiikan pääkohteena oleville tahoille sekä politiikkaa täytäntöönpaneville tahoille, 
eli jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisille, on varattu sama rooli kuin talouselämän 
osapuolille ja työmarkkinaosapuolille sekä kansalaisjärjestöille. Nämä kaikki on siis asetettu 
samalle viivalle tavalla, joka ei ole sopusoinnussa sen kanssa, minkälainen hallintovastuu 
paikallis- ja alueviranomaisilla on koheesiopolitiikassa. 

Tämän perusteella valmistelija katsoo, että paikallis- ja etenkin alueviranomaiset olisi otettava 
siihen laajemmin mukaan. 

3. Makrotaloudelliset ehdot

Komissio ehdottaa sääntöjen tiukentamista makrotaloudellisten ja finanssipoliittisten ehtojen 
osalta. Nämä ehdot merkitsevät viime kädessä sitä, että varojen maksaminen osittain tai 
kokonaan riippuu siitä, noudatetaanko uusia vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanotoimia.

Valmistelija vastustaa näitä säännöksiä ja ehdottaa niiden poistamista. On vaarana, että 
makrotaloudelliset ehdot siirtävät paikallis- ja alueviranomaisille vastuun siinä tapauksessa, 
että osana makrotaloudellisia lähentymistoimenpiteitä määrättyjä edellytyksiä ei täytetä, kun 
vastuu asiasta kuuluisi itse asiassa jäsenvaltioille. 

4. Suoritusvaraus

Komissio ehdottaa, että 5 prosenttia kullekin jäsenvaltiolle kohdennetuista varoista muodostaa 
suoritusvarauksen, joka jäädytetään koko ohjelmakauden ajaksi, kunnes komissio toteuttaa 
tulosten tarkastelun vuonna 2019. 

Valmistelija vastustaa tätä säännöstä, koska on pelättävissä, että mekanismi voi lopulta 
houkutella jäsenvaltioita asettamaan erityisen vaatimattomia ja helposti saavutettavissa olevia 
tavoitteita saadakseen lisärahoitusta. 

5. Yhteinen strategiakehys

Yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetaan järjestelmät rahastojen koordinoimiseksi ja 
älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat Euroopan unionin yleiset tavoitteet ja 
päämäärät. Komission ehdotuksen mukaan tämä tärkeä strategia-asiakirja hyväksytään 
delegoidulla säädöksellä. 

Valmistelija katsoo, että yhteisen strategiakehyksen ehdotettu oikeudellinen luonne on 
epäasianmukainen. Delegoiduilla säädöksillä lainsäätäjä siirtää komissiolle vallan antaa muita 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita 
kuin sen keskeisiä osia. 

Valmistelija katsoo näin ollen, että yhteinen strategiakehys olisi hyväksyttävä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja että se olisi esitettävä asetukseen liitettävässä erityisessä 
liitteessä.
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä yhteinen strategiakehys, jolla 
unionin tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä tämän asetuksen liitteen 
I a mukainen yhteinen strategiakehys, 
jolla unionin tavoitteet muunnetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskeisiksi toimenpiteiksi. Yhteisen 
strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa, ja tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
alueellisuuden ja monitasohallinnon 
periaate sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa tunnustetut syrjäisimpien 
alueiden erityispiirteet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus.

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus.
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
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Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti.
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti.
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot, jotka liittyvät 
sisällöllisesti yhteisen strategiakehyksen 
rahastoihin ja vaikuttavat suoraan niiden 
tehokkaaseen toteuttamiseen. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
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tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019.

Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetusta 18–20 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 

Poistetaan.
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korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetusta 21 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi.

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa ja ne vastaavat ohjelman 
tavoitteita ja määrärahoja, saatujen 
kokemusten perusteella olisi toteutettava 
kunkin ohjelman ennakkoarviointi.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen 
tarkoitetuista varoista asetettava syrjään 
suoritusvarauksena kunkin rahaston sekä 
kunkin jäsenvaltion jokaisen alueluokan 
osalta.

Poistetaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi
siirtää vähemmän kehittyneiden alueiden, 
siirtymäalueiden ja kehittyneempien 
alueiden välillä muutoin kuin 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät yhden tai useamman 
temaattisen tavoitteen toteuttamiseen, eikä 
enempää kuin 2 prosenttia kyseisen 
alueluokan kokonaismäärärahoista.

(59) Sen varmistamiseksi, että varat 
kohdennetaan asianmukaisesti kullekin 
alueluokalle, rahastojen varoja ei saisi
pääsääntöisesti siirtää eri alueiden välillä
muutoin kuin asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa, jotka liittyvät 
yhden tai useamman temaattisen tavoitteen 
toteuttamiseen, eikä enempää kuin
30 prosenttia kyseisen alueluokan 
kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
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rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa.
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi suoritettava vain 
yksi tarkastus, kun toimeen liittyvien 
tukikelpoisten menojen yhteismäärä on 
enintään 200 000 euroa. Olisi kuitenkin 
oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia 
milloin tahansa, kun on näyttöä 
sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai 
päätökseen saadun toimen päättämisen 
jälkeen osana otantatarkastusta. Jotta 
komission tekemien tarkastusten määrä 
olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission 
olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia 
koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä 
puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavista:
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, kasvuun 
ja kilpailukykyyn liittyvän varauksen 
kohdentamista koskevat lisäsäännöt, 
paikallisten kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä
(ennakkoarviointi, menojen tukikelpoisuus, 
tuen ulkopuolelle jäävä toiminta, tuen 
yhdistäminen, varojen siirtäminen ja 
hallinnointi, maksupyynnöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittaminen), tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 
prosenttiosuuden määrittely, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavista:
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, kasvuun ja 
kilpailukykyyn liittyvän varauksen 
kohdentamista koskevat lisäsäännöt, 
paikallisten kehitysstrategioiden kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä
(ennakkoarviointi, menojen tukikelpoisuus, 
tuen ulkopuolelle jäävä toiminta, tuen 
yhdistäminen, varojen siirtäminen ja 
hallinnointi, maksupyynnöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittaminen), tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 
prosenttiosuuden määrittely, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 



AD\901582FI.doc 11/34 PE483.804v02-00

FI

koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toimintaa 
koskevan hallinnollisen vahvistuslausuman 
malli, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen, 
rahoitusoikaisun suuruus, liitteiden 
muuttaminen sekä erityiset toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen asetuksesta (EY) N:o 
1083/2006 uuteen asetukseen siirtymisen 
helpottamiseksi. Komissiolle olisi myös 
siirrettävä valta muuttaa liitteitä I ja IV, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve 
mukauttaa niitä tulevaisuudessa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toimintaa 
koskevan hallinnollisen vahvistuslausuman 
malli, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen, 
rahoitusoikaisun suuruus, liitteiden 
muuttaminen sekä erityiset toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen asetuksesta (EY) N:o 
1083/2006 uuteen asetukseen siirtymisen 
helpottamiseksi. Komissiolle olisi myös 
siirrettävä valta muuttaa liitteitä I ja IV, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve 
mukauttaa niitä tulevaisuudessa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä ja vapauttamisen 
tapauksessa päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta; sekä rahastojen osalta 
päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
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koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta
synergiaa luovaa sekä kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia tukitoimia 
täydentävää tukea älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen ottaen huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaiset 
maakohtaiset suositukset sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
välillä.

3. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
välillä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä
sekä varmistavat kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuden SEUT-
sopimuksen 208 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallisviranomaisten on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

(a) muut viranomaiset;

(b) talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet; ja

(b) talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet; ja

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten on voitava osallistua kumppanuuteen yhdenvertaisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet samoin kuin 
muut elimet, esimerkiksi sosiaalista 
osallisuutta edistävät valtiosta 
riippumattomat järjestöt ja kulttuurin, 
koulutuksen ja nuorisopolitiikan aloilla 
toimivat järjestöt.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion tai aluetason 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
kumppanuuteen mukaan ne instituutiot, 
järjestöt ja ryhmät, joilla saattaa olla 
vaikutusta ohjelmien toteuttamiseen tai 
joihin kumppanuus saattaa vaikuttaa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin 
ryhmiin, joihin ohjelmat saattavat 
vaikuttaa ja joilla saattaa olla vaikeuksia 
vaikuttaa ohjelmiin, erityisesti muita 
heikommassa asemassa oleviin ja 
syrjäytyneisiin ryhmiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden ja aluetason 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen
jäsenvaltioiden eri alueellisia tasoja 
edustavat kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin kaikilla tasoilla.
Kumppaneiden on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kumppaneiden valmiuksia lisätään, jotta 
ne voivat osallistua kumppanuuteen ja 
julkisiin kuulemismenettelyihin 
tuloksekkaasti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan 
mukaisesti, sekä saastuttaja 
maksaa -periaatteen.

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä yhdennetyn
kestävän kehityksen puitteissa ja ottaen 
huomioon, että unioni edistää ympäristön 
suojelua ja parantamista Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
11 artiklan mukaisesti, sekä saastuttaja 
maksaa -periaate ja pyrkien välttämään 
eurooppalaiselle yhteiskunnalle 
tulevaisuudessa aiheutuvia ulkoisia 
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kustannuksia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Lisäksi 
on varmistettava kestävyys työllisyyden 
ylläpidon ja työpaikkojen luomisen 
suhteen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön ja kulttuuriperinnön
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Tarkistus 23
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Temaattisia tavoitteita koskevien 
yksityiskohtaisten analyysien jälkeen, 
kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
kunkin toimenpiteen yhteydessä 
tarjottavan tuen tyyppi ja laajuus. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Liitteen I a mukaisessa yhteisessä 
strategiakehyksessä määrätään yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
koordinoinnista älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi, 
jotta voidaan edistää unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä.

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus. Jos tarkistus hyväksytään, viittaukset yhteiseen strategiakehykseen 
muunnetaan viittauksiksi uuteen liitteeseen kaikkialla tekstissä. 

Yhteinen strategiakehys on sisällytettävä perussäädökseen. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 

Yhteinen strategiakehys esitetään 
liitteessä I a.
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kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa
hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla säädöksellä
142 artiklan mukaisesti.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee
liitteessä I a esitettyä yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa
muuttaa sitä delegoidulla säädöksellä
142 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa ehdotettava 
kuuden kuukauden kuluessa tarkistetun 
yhteisen strategiakehyksen hyväksymisestä 
muutoksia kumppanuussopimuksiinsa ja 
ohjelmiinsa varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa ehdotettava 
kuuden kuukauden kuluessa tarkistetun 
yhteisen strategiakehyksen hyväksymisestä 
muutoksia kumppanuussopimuksiinsa ja 
ohjelmiinsa varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus. Jos tarkistus hyväksytään, viittaukset yhteiseen strategiakehykseen 
muunnetaan viittauksiksi uuteen liitteeseen kaikkialla tekstissä. 

Yhteinen strategiakehys on sisällytettävä perussäädökseen. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava
yhteisymmärryksessä alue- ja 
paikallisviranomaistensa kanssa
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

Perustelu

Koska paikallis- ja alueviranomaiset rahoittavat ja hallinnoivat koheesiopolitiikkaa, niiden 
olisi oltava täysipainoisesti mukana sen valmistelussa, sitä koskevissa neuvotteluissa, sen 
täytäntöönpanossa ja sen muuttamisessa. 
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioissa, joissa alue- ja 
paikallisviranomaiset toimivat kansallisen 
lainsäädännön tai tiettyjen hallinnollisten 
määräysten nojalla toimenpideohjelmien 
hallintoviranomaisena, näiden alue- ja 
paikallisviranomaisten on osallistuttava 
täysipainoisesti kumppanuussopimuksen 
laatimiseen.

Perustelu

Koska paikallis- ja alueviranomaiset rahoittavat ja hallinnoivat koheesiopolitiikkaa, niiden 
olisi oltava täysipainoisesti mukana sen valmistelussa, sitä koskevissa neuvotteluissa, sen 
täytäntöönpanossa ja sen muuttamisessa. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle
viiden kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

Perustelu

Kun otetaan huomioon vaadittujen tietojen määrä ja yksityiskohtaisuus, samoin kuin se, että 
ohjelmat on toimitettava yhtäaikaisesti kumppanuussopimuksen kanssa (23 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti) ja kumppanuuden on oltava toimivaa ja aktiivista, määräajan pidentäminen on 
välttämätöntä. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Kumppanuussopimuksesta on 
järjestettävä julkinen kuulemistilaisuus 
ennen sen toimittamista komissiolle.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja koskevissa 
erityisasetuksissa asetettujen 
painopisteiden mukaisesti, sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

Perustelu

Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettuja, yksittäisiä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja koskevia asetuksia ei saa sivuuttaa kumppanuussopimuksissa 
vahvistetuilla painopisteillä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan sellaisten alueiden tarpeisiin, 
joilla on köyhyydestä eniten kärsiviä 
maantieteellisiä alueita, ja väestökehitystä 
koskevia haasteita kohtaavien alueiden 
tarpeisiin tai suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
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strategiakehyksen rahastojen osalta; määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014. Komissio viittaa 
päätöksessään niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten todelliseen 
osallistumiseen, joita pyydetään 
allekirjoittamaan kumppanuussopimus 
kunkin jäsenvaltion institutionaalisen 
järjestelmän mukaisesti.

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten on voitava osallistua kumppanuuteen yhdenvertaisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, 
jolla jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus aloittaa tiettyjen yhteisen 
strategiakehyksen ohjelmien 
täytäntöönpano ennen 
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kumppanuussopimuksen hyväksymistä. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Komission olisi erityistapauksissa voitava antaa osittainen lupa panna tietyt rahastot 
täytäntöön, vaikka kumppanuussopimuksen hyväksymisedellytykset eivät ole vielä kokonaan 
täyttyneet.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun jäsenvaltio toteuttaa 
erityisrahaston useamman kuin yhden 
ohjelman avulla, kumppanuussopimusta 
voidaan mukauttaa sen jälkeen, kun 
kyseisen jäsenvaltion viimeinen ohjelma 
on hyväksytty.

Perustelu

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston yhteydessä liittovaltiomuotoiset 
jäsenvaltiot yleensä toteuttavat useita alueellisia ohjelmia yhden kansallisen ohjelman sijasta. 
On aiheellista säätää yksinkertaistetusta menettelystä, jonka avulla liittovaltiomuotoiset 
jäsenvaltiot voivat tehdä mukautuksia kumppanuussopimukseensa. Muussa tapauksessa, jos 
yhteen alueelliseen ohjelmaan tehdään mukautuksia komission huomautusten takia, koko 
kumppanuussopimusta saatetaan joutua muuttamaan 15 artiklan 3 kohdassa kuvatulla 
hallinnollisesti raskaalla tavalla.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
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lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet samoin 
kuin toissijaisuusperiaate ja 
monitasohallinnon periaate.

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten on voitava osallistua kumppanuuteen yhdenvertaisesti 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä. Näiden 
ennakkoehtojen olisi poikkeuksetta 
kytkeydyttävä sisällöllisesti tiiviisti 
yhteisen strategiakehyksen rahaston 
tehokkaaseen toteuttamiseen.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
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alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti. 

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan suoritusvaraus, joka toisi vain vähäistä lisäarvoa ohjelmatyön 
kannalta ja olisi erittäin työläs toteuttaa. 

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Suoritusvarauksen kohdentaminen

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.
2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, 
jossa se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja 
jäsenvaltion osalta ohjelmat ja prioriteetit, 
joiden välitavoitteet on saavutettu. 
Jäsenvaltion on tehtävä ehdotus 
suoritusvarauksen kohdentamisesta 
kyseisessä komission päätöksessä 
ilmoitettujen ohjelmien ja prioriteettien 
osalta. Komissio hyväksyy kyseisten 
ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita 
tietoja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, suoritusvarausta ei 
kohdenneta kyseisten ohjelmien tai 
prioriteettien osalta. 
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3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.
4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.
5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin 
eikä Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevan asetuksen V 
osastoon.

Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetusta 18 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Perustelu

Viittauksia makrotaloudellisiin ehtoihin olisi mukautettava koko tekstissä.

Tarkistus 40



PE483.804v02-00 26/34 AD\901582FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kussakin ohjelmassa on määriteltävä 
prioriteetit ja esitettävä erityiset tavoitteet, 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista
saatavat tukimäärärahat ja vastaava 
kansallinen osarahoitus.

2. Kussakin ohjelmassa on määriteltävä 
prioriteetit ja esitettävä erityiset tavoitteet,
yhdestä tai useammasta 1 artiklassa 
tarkoitetusta yhteisen strategiakehyksen
rahastosta saatavat tukimäärärahat ja 
vastaava kansallinen osarahoitus. Jos 
ohjelma saa tukea useammasta kuin 
yhdestä rahastosta, voidaan nimetä 
päärahasto, jolloin toimintakustannukset 
rahoitetaan päärahastosta ja sovelletaan 
päärahaston varainhoitosääntöjä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) indikaattorit, jotka kuvaavat toimien 
vaikutuksia ympäristöön ja 
ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen. Edellä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien on 
oltava asianmukaisesti edustettuina tässä 
komiteassa. 



AD\901582FI.doc 27/34 PE483.804v02-00

FI

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Perustelu
Tämän tarkistuksen tarkoituksena on säilyttää jatkuvuus aiempien ohjelmakausien kanssa. 
Sen perustana on tarve pidättyä kuluttamasta loppuun julkisen sektorin elinten talousarvioita. 
Nämä eivät voi sisällyttää arvonlisäveroa tileihinsä, minkä vuoksi ne ovat taipuvaisia 
vaarantamaan toimien toteutuksen ja viime kädessä niiden toimintalinjojen toimivuuden, joita 
niiden on tarkoitus tukea.
Ehdotus vastaa lisäksi maatalousvaliokunnan hyväksymää tarkistusta, joka koskee ehdotusta 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta ja joka odottaa lopullista hyväksymistä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta, 
talousarviositoumukset tehdään sen 
jälkeen, kun on annettu komission päätös 
ohjelman muuttamisen hyväksymisestä.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetusta 18 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 45
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueet, joiden BKT asukasta 
kohden on 75–90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Poistetaan.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Vähintään 25 prosenttia 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rakennerahastoista Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
perusteella [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineelle] myönnetty 
tuki on 2 500 000 000 euroa.

Poistetaan.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
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jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista koko 
kauden osalta siirrettävä määrä 
jäsenvaltiokohtaisesti. Kullekin 
jäsenvaltiolle osoitettuja 
rakennerahastomäärärahoja vähennetään 
vastaavasti.
Ensimmäisessä alakohdassa mainittua 
rakennerahastoista annettavaa tukea 
vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään 
vuoden 2014 talousarviomenettelyssä 
[Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] 
asianmukaisiin budjettikohtiin.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 20 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei
pääsääntöisesti saa siirtää kyseisten 
alueluokkien välillä.

Tarkistus 50
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Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 2 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 30 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa
täydentävästi ja enintään viiteen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
enintään 20 prosenttiin asti unionin 
rahoitusosuudesta toimenpideohjelman 
kunkin toimintalinjan osalta osa toimesta, 
jonka kustannuksiin voidaan myöntää 
tukea toisesta rahastosta siihen 
sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen 
perusteella edellyttäen, että kyseiset 
kustannukset ovat tarpeen toimen 
tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ja 
liittyvät suoraan siihen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
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kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
ja linkit niihin;

kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
ja linkit niihin; verkkosivusto tai 
verkkoportaali on saatettava nopeasti ajan 
tasalle tietojen muuttuessa;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimenpideohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

(b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
erilaisin helppokäyttöisin menetelmin 
toimenpideohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 
75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta
joiden asukaskohtainen BKT on yli
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja 
c alakohdassa tarkoitetut ehdot täyttäville
jäsenvaltioiden vähemmän kehittyneille 
alueille sekä kaikille alueille, jotka saavat
vuosina 2007–2013 rahoitusta tavoitteesta 
"Lähentyminen" ja joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 200 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 



PE483.804v02-00 32/34 AD\901582FI.doc

FI

joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite -I – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän viitekehyksen tarkoituksena on 
10 artiklan mukaisesti toimia eri 
poliitikkojen tavoitteiden koordinointi-, 
yhdentämis- ja tasapainotusvälineenä 
erityisissä alueellisissa yhteyksissä ja 
erityisesti koordinoitaessa ja 
tasapainotettaessa investointiprioriteetteja 
9 artiklan temaattisten tavoitteiden kanssa 
sanotun rajoittamatta rahastokohtaisissa 
asetuksissa asetettuja prioriteetteja ja 
tavoitteita.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite -I – 1 osa – 1.2 jakso – 1.2.4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2.4 EAKR:n ja koheesiorahaston tulee 
jatkaa investointien tekemistä 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureihin, jotta noudatetaan 
vesipolitiikan puitedirektiivin ja muiden 
asiaankuuluvien direktiivien vaatimuksia. 
Teknologiaratkaisuja, joiden 
tarkoituksena on osallistua kestäviin 
toimiin, on olemassa ja uusia syntymässä, 
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joten EAKR:n tulee jatkaa tutkimuksen 
tukemista tällä alalla. Tällaisen tuen 
täytyy pyrkiä täydentämään Horisontti 
2020 -puiteohjelman toimenpiteitä. 
Rahoitusta biologista monimuotoisuutta 
tukeville toimille voidaan myös tarjota 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa voidaan käyttää myös 
luonnonvarojen kestävän hoidon 
tukemiseksi, tiedonsiirron ja 
innovaatioiden edistämiseksi sekä 
maatalouden kilpailukyvyn ja 
maaseutualueiden osallistavan kasvun 
tehostamiseksi.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 3 kohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että mahdollisille tuensaajille annetaan 
tietoa ainakin seuraavista seikoista:

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että mahdollisille tuensaajille annetaan
erilaisin helppokäyttöisin menetelmin
tietoa ainakin seuraavista seikoista:

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 3 kohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kaikki a–d alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin tehtävät 
muutokset vähintään kolme kuukautta 
ennen niiden voimaantuloa;
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