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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa 
olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa 
koskevien tiettyjen säännösten osalta
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0481),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 42 artiklan ja 43 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0218/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle 
toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean antaman lausunnon …1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
talousarvion valvontavaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Talous- ja budjettikriisin seurauksena eräillä jäsenvaltioilla on budjettirajoituksia, jotka 
saattavat estää niitä täyttämästä sitoumuksiaan yhteisrahoitetuissa yhteisön ohjelmissa 
(rakenne- ja koheesiorahastot, Euroopan maaseuturahasto ja Euroopan kalatalousrahasto). 

Nämä jäsenvaltiot saattavat menettää yhteisön tuen Euroopan maaseuturahastosta elleivät ne 
todista asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklassa määriteltyjä varoja vastaavien 
kansallisten määrärahojen käyttöä kahden vuoden kuluessa vuodesta, jolle maksu alun perin 
suunniteltiin (n+2-sääntö).

Tämän johdosta komissio ehdottaa, että unionin yhteisrahoituksen tasoa nostetaan tilapäisesti 
toteutettavana oleville ohjelmille jäsenvaltioissa, joihin sovelletaan Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismia (neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, nykyisin Kreikka, 
Irlanti ja Portugali) ja järjestelyä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden 
maksutaseille (neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, nykyisin Latvia ja Romania). Näille 
jäsenvaltioille myönnettävä tilapäinen lisäys yhteisön yhteisrahoitukseen vähentäisi 
vastaavien kansallisten määrärahojen tarvetta varainhoitovuosina 2011 ja 2012. Siten 
helpotettaisiin ohjelman mukaisten varojen saatavuutta maaseudun talouksille ja edistettäisiin 
yleistä talouden elpymistä kyseisissä jäsenvaltioissa. 

EU:n 
yhteisrahoit
uksen 
nykyinen 
enimmäism
äärä 

Ehdotettu 
yhteisrahoituk
sen 
enimmäismää
rä

Ero

Toimintalinja 1 ja 3 75 % 95 % + 20 %Lähentymistavoitteen 
perusteella 
tukikelpoiset alueet

Toimintalinja 2 ja 4 80 % 95 % + 15 %

16 a artiklan 
mukaiset toimet 
(terveystarkastus)

90 % 95 % +  5 %

Toimintalinja 1 ja 3 50 % 85 % + 35 %Muut alueet 
Toimintalinja 2 ja 4 55 % 85 % + 30 %
16 a artiklan 
mukaiset toimet 
(terveystarkastus)

75 % 85 % + 10 %

Toimintalinja 1 ja 3 85 % 95 % + 10 %Syrjäisimmät alueet / 
Egeanmeren saaret Toimintalinja 2 ja 4 85 % 95 % + 10 %

Komission ehdotuksessa ei esitetä maksusitoumusmäärärahojen lisäämistä ohjelmakaudella. 
Lisääntyneen EU-tuen rahoittamiseen tarvittavia maksumäärärahoja "aikaistetaan" sen sijaan 
varainhoitovuodesta 2013 varainhoitovuosille 2011 ja 2012. 
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Näin ollen on tietty riski siitä, että suunniteltu kokonaissumma supistuu yleisesti. Tämä riski 
näyttää kuitenkin mitättömältä verrattuna siihen riskiin, että menetetään yhteisön maksut 
kokonaan varainhoitovuosina 2011 ja 2012 siksi, että kansallisia määrärahoja ei ole1. 

Esittelijä ehdottaakin kyseisten jäsenvaltioiden maatalouden ja koko Euroopan unionin 
taloudellisen edun nimissä, että tuetaan komission ehdotusta ja nopeutetaan 
lainsäädäntömenettelyä niin, että ehdotus voi tulla voimaan ennen vuoden 2011 loppua.

                                               
1 Olisi hyödyksi tarkastella kuviteltua esimerkkiä: 
Nykyisen asetuksen mukaan komissio korvaa 75 miljoonaa euroa jäsenvaltiolle, joka on maksanut edunsaajille 
100 miljoonaa euroa (yhteisrahoituksen osuus 75 prosenttia). Ehdotetun muutoksen mukaan sama jäsenvaltio 
saisi korvauksena 95 miljoonaa euroa (lähentymistavoite tai syrjäinen asema). 
Toisaalta jos kyseinen jäsenvaltio kykenee tiettynä vuotena (esimerkiksi vuonna 2012) maksamaan ainoastaan 
viisi miljoonaa euroa ja jos komission ehdotusta ei muuteta, suunniteltu kokonaissumma supistuisi 80 prosentilla 
(20 miljoonaan euroon, josta yhteisö korvaisi vain 15 miljoonaa euroa). 


