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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdottaa kuluttajaohjelman käynnistämistä vuosiksi 2014–2020 asetuksella, joka 
perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklaan. Ohjelman 
täytäntöönpanoon varattavat määrärahat 1. tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2020 väliselle 
ajalle ovat kaikkiaan 197 miljoonaa euroa nykyhintoina.

Uudella kuluttajaohjelmalla tuetaan tulevaisuuden kuluttajapolitiikan yleistavoitetta, jonka 
mukaan vaikutusvaltaisesta kuluttajasta tulee sisämarkkinoiden keskeinen toimija. 

Valmistelija on tarkastellut lainsäädäntöehdotusta ja hän 
 pitää myönteisenä komission ehdotusta kuluttajaohjelman käynnistämisestä vuosiksi 

2014–2020 ja korostaa, että ehdotuksen on oltava Eurooppa 2020 -strategian 
mukainen ja sillä on edistettävä kyseisessä strategiassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista 

 katsoo, että koska EU:n talouskasvua on vauhditettava, kuluttajaohjelmalla on 
autettava Euroopan kansalaisia hyödyntämään täysipainoisesti sisämarkkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia, sillä ohjelman tärkeimmän kohderyhmän, kuluttajien, olisi 
oltava hyvin perillä oikeuksistaan ja tavoista käyttää niitä ja heidän olisi kyettävä 
luottamaan täysipainoisesti sisämarkkinoiden eri toimijoihin

 korostaa, että vuosien 2014–2020 kuluttajaohjelmaa varten ehdotettu 197 miljoonan 
euron (nykyhintoina) kokonaisbudjetti on vaatimaton, mutta ohjelman 
täytäntöönpanosta aiheutuviin hallintomenoihin varattu 20,65 miljoonan euron määrä 
on suuri

 kannattaa komission vaikutusten arvioinnissa esittämää vaihtoehtoa 2, koska se on 
linjassa komission prioriteettien (Eurooppa 2020 ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti) ja tulevaisuuden kuluttajapolitiikkaa koskevien nykyisten 
pohdintojen kanssa

 toteaa, että kuluttajavalistus ja kuluttajien osallistuminen on kokonaisuutena 
monialainen ensisijainen tavoite ja siksi se on otettava mahdollisuuksien mukaan 
huomioon kaikissa uudella ohjelmalla rahoitettavissa toimissa, joilla on neljä erillistä 
tavoitetta: 1) turvallisuus, 2) valistus ja kasvatus, 3) oikeudet ja muutoksenhaku ja 
4) täytäntöönpano

 edellyttää, että perustetaan verkkokauppaa harjoittavien yritysten eurooppalainen 
akkreditointikeskus perustamista, jonka avulla kuluttajat voivat tarkastaa yritysten 
uskottavuuden ja luotettavuuden, millä vahvistetaan kuluttajien luottamusta ja 
parannetaan verkkokaupan seurattavuutta

 kannattaa sitä, että ohjelmaa täytäntöön pantaessa sovelletaan moitteettoman 
varainhoidon, seurattavuuden ja joustavuuden periaatteita; katsoo, että siksi 
toimeenpanoviraston perustaminen olisi sallittava ainoastaan siinä tapauksessa, että 
riippumattomassa kustannus–hyötyanalyysissa suhtaudutaan myönteisesti sen 
perustamiseen

 korostaa, että EU:n tasolla olisi otettava käyttöön sisämarkkinoiden toimintaa
mittaavia asianmukaisia tilastollisia indikaattoreita, joita olisi seurattava vuosittain

 katsoo, että kuluttajajärjestöjä olisi tuettava, mutta edellyttää samalla kuluttajien 
vahvempaa henkilökohtaista osallistumista ja erityisesti heidän tieto- ja 
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viestintätekniikan käytön kohentamistaan ja koko EU:ssa käytettävissä olevan 
sähköisen foorumin perustamista valitusten esittämistä varten sekä tietojen 
antamista ja vastaanottamista varten

 kannustaa verkkofoorumeiden ja ohjelmistovälineiden käyttöön ottamiseen, jotta 
kuluttajat ja yritykset voivat lähentyä markkinoihin

 kannustaa kehittämään interaktiivisia foorumeita, joilla jaetaan tietoja 
kuluttajavalistuksen parhaista käytänteistä ja koulutusmateriaalista, ja ehdottaa, että 
heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin kiinnitetään erityistä huomiota osallistavan 
kasvun edistämiseksi.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; korostaa, 
että seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen on osoitettava 
riittävästi lisävaroja, jotta unioni voi 
täyttää nykyiset ensisijaiset poliittiset 
tavoitteensa ja Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet tehtävänsä sekä reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin; korostaa, 
että vaikka seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen varojen tasoa 
korotettaisiin viisi prosenttia vuoden 2013 
tasoon verrattuna, voidaan vain 
rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
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noudatetaan; haastaa neuvoston – ellei se 
kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. korostaa, että kuluttajaohjelmaan 
vuosiksi 2014–2020 ehdotettu 
197 miljoonan euron (nykyhintoina) 
kokonaisbudjetti on vaatimaton, ja 
tähdentää, että lainsäädäntöehdotuksessa 
oleva rahoituskehys on 
lainsäädäntövallan käyttäjälle pelkästään 
ohjeellinen ja että sitä ei voida muuttaa 
ennen kuin vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
asetusehdotuksesta on päästy 
sopimukseen;

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. pitää ohjelman täytäntöönpanosta 
aiheutuvia 20,65 miljoonan euron 
hallintomenoja suurina ja kehottaa 
komissiota perustelemaan nämä menot ja 
arvioimaan niitä uudelleen;
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Perustelu

Koska ohjelman määrärahat ovat kaikkiaan 197 miljoonaa euroa, 20,65 miljoonan euron 
hallintomenot muodostavat yli 10 prosenttia koko rahoituskehyksestä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nämä toimet pitäisi vahvistaa vuosien 
2014–2020 kuluttajaohjelmassa, 
jäljempänä ’ohjelma’, joka muodostaa 
kehyksen unionin toimenpiteiden 
rahoittamiselle. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
49 artiklan mukaisesti tämä asetus 
muodostaa oikeudellisen perustan 
ohjelman täytäntöönpanolle. Tässä 
asetuksessa hyödynnetään ja jatketaan 
toimia, joita rahoitettiin 
kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) 18 
päivänä joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1926/2006/EY nojalla.

(4) Nämä toimet pitäisi vahvistaa vuosien 
2014–2020 kuluttajaohjelmassa, 
jäljempänä ’ohjelma’, joka muodostaa 
kehyksen unionin toimenpiteiden 
rahoittamiselle. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
49 artiklan ja siihen asetuksella 
XXX/201Y1 tehdyn tarkistuksen
mukaisesti tämä asetus muodostaa 
oikeudellisen perustan ohjelman 
täytäntöönpanolle. Tässä asetuksessa 
hyödynnetään ja jatketaan toimia, joita 
rahoitettiin kuluttajapolitiikkaa koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1926/2006/EY nojalla.

___________
1 COM(2010)0815.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa ja 
keskittyä erityisesti heikoimmassa 
asemassa oleviin ryhmiin, jotta osallistavaa 



AD\903983FI.doc 7/14 PE487.806v02-00

FI

koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita.

kasvua koskeva tavoite voidaan saavuttaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava vuosittain ja niistä olisi 
raportoitava Euroopan parlamentille. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita. Komission olisi 
myös otettava unionin tasolla käyttöön 
asianmukaisia tilastollisia indikaattoreita 
esimerkiksi rajojen yli käytävää kauppaa 
ja verkkokauppaa varten arvioidakseen, 
millaisia tuloksia sisämarkkinoiden 
toimivuuden parantamisessa on saatu 
aikaan ja miten siinä on edistytty.

Perustelu

Kuluttajapolitiikalla pyritään edistämään sisämarkkinoiden toiminnan parantamista. Siksi on 
mitattava myös kuluttajapolitiikan edistymistä, vaikka sisämarkkinoihin vaikuttavat 
kuluttajapolitiikan ohella myös muut tekijät.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Toimeenpanoviraston jatkaminen 
olisi sallittava ainoastaan siinä 
tapauksessa, että riippumattomassa 
kustannus-hyötyanalyysissa suhtaudutaan 
tähän myönteisesti, jotta ohjelma voidaan 
panna täytäntöön moitteettoman 
varainhoidon, avoimuuden ja 
joustavuuden periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
yhteisön toimintaohjelmalle (2007–2013) 
kohdennettiin noin 157 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 kiinteinä hintoina). 
Ehdotetut 175 miljoonan euron 
rahoituspuitteet (vuoden 2011 kiinteinä 
hintoina) kuluttajaohjelmalle vuosiksi 
2014–2020 merkitsevät vaatimatonta 
lisäystä ajankohtana, jolloin unionin on 
tosiasiallisesti saavutettava 
kunnianhimoiset tavoitteet 
kuluttajapolitiikan alalla sellaisina kuin 
ne on esitetty 22 päivänä toukokuuta 2012 
annetussa komission tiedonannossa 
"Euroopan kuluttaja-asioiden 
toimintaohjelma – edistetään luottamusta 
ja kasvua", jota kaikki unionin 
toimielimet kannattavat. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Kuluttajien turvallisuuden, 
kuluttajavalistuksen ja kuluttajien 
oikeuksien ja niiden täytäntöönpanon 
alalla tapahtuva unionin ja 
jäsenvaltioiden varojen käyttö olisi 
koordinoitava paremmin, jotta voidaan 
varmistaa täydentävyys, parantaa 
tehokkuutta ja näkyvyyttä ja lisätä 
talousarvioiden synergiaa.

Perustelu

Komission olisi pyrittävä lisäämään kansallisten kuluttajajärjestöjen valmiuksia 
parantamalla resurssien yhdistämistä ja yhteen sovittamista etenkin sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa kuluttajakulttuuri on suhteellisen heikko.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija. 
Ohjelma pyrkii tähän siten, että se 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistää kuluttajien 
oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen ja 
oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. 
Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja 
seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa 
politiikkaa.

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija. 
Ohjelma pyrkii tähän siten, että se 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistää kuluttajien 
oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen ja 
oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. 
Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja 
seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa 
politiikkaa. Ohjelmalla on myös 
täydennettävä muita unionin välineitä ja 
toimintalinjoja ja luotava synergiaa 
niiden kanssa ja erityisesti kauden 
2014-2020 monivuotisen perusoikeus- ja 
kansalaisuusohjelman kanssa, johon 
yhtenä tavoitteena sisältyy kuluttajien 
voimaannuttaminen1.
________________
1 Asetuksen (EU) XXX/201Y tavoite [e)] 
[perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman 
perustaminen kaudelle 2014–2020].

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

Laadukas kuluttajavalistus ja kuluttajien 
osallistuminen on kokonaisuutena 
monialainen ensisijainen tavoite, ja siksi 
se on otettava mahdollisuuksien mukaan 
huomioon kaikissa alakohtaisissa 
tavoitteissa ja ohjelmalla rahoitettavissa 
toimissa.
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Perustelu

Komission olisi pyrittävä lisäämään valistuneiden kuluttajien osallistumista kaikissa 
yhteyksissä, koska ohjelman perimmäisenä tavoitteena on tehdä kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) verkkokauppaa harjoittavien 
yritysten eurooppalaista 
akkreditointikeskusta koskevan 
kustannus-hyötyanalyysin tekeminen ja 
akkreditointikeskuksen perustaminen, 
jotta parannetaan verkkokaupan 
seurattavuutta, oikeusvarmuutta ja 
turvallisuutta kuluttajien kannalta;

Perustelu

Kuluttajat voisivat tarkistaa verkkokauppaa harjoittavien yritysten eurooppalaisen 
akkreditointikeskuksen avulla yritysten uskottavuuden ja luotettavuuden, mikä lisäisi 
kuluttajien luottamusta ja parantaisi verkkokaupan seurattavuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) sellaisen koko unionissa 
käytettävissä olevan sähköisen foorumin 
perustaminen, jonka avulla kuluttajat 
voivat esittää valituksia, antaa ja 
vastaanottaa tietoja, vertailla tuotteita ja 
saada neuvoja asiantuntijoilta;

Perustelu

Verkkofoorumeiden ja ohjelmistovälineiden käyttöön ottamisella voidaan tehostaa 
markkinoille osallistumista, kun kuluttajat ja yritykset voivat lähentyä markkinoihin.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahoituskehys Talousarvio
Ohjelman täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 197 000 000 euroa.

Ohjelman täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat talousarviota
koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta XX 
päivänä YYkuuta 201Y tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen1 [17] 
kohdan mukaisesti ovat 
197 000 000 euroa. Budjettivallan käyttäjä 
myöntää vuotuiset määrärahat.
________________
1 EUVL...

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio panee ohjelman täytäntöön 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 artiklassa tarkoitettujen 
hallinnointitapojen mukaisesti. 

Komissio panee ohjelman täytäntöön 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 artiklassa tai sen asetuksella 
XXX/201Y1 tarkistetussa versiossa
tarkoitettujen hallinnointitapojen 
mukaisesti.

________________
1 COM(2010)0815.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
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12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio panee ohjelman täytäntöön 
hyväksymällä vuotuiset työohjelman 
täytäntöönpanosäädöksinä, joissa 
vahvistetaan asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 säädetyt seikat ja etenkin 
seuraavat:

Komissio panee ohjelman täytäntöön 
hyväksymällä vuotuiset työohjelman 
täytäntöönpanosäädöksinä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset on hyväksyttävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111 mukaisesti. Näissä 
täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetaan 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
sellaisena kuin se on tarkistettuna 
asetuksella XXX/201Y säädetyt seikat ja 
etenkin seuraavat:

(a) täytäntöönpanon prioriteetit ja 
toteutettavat toimenpiteet, myös 
rahoitusvarojen jako;

(a) täytäntöönpanon prioriteetit ja 
toteutettavat toimenpiteet, myös 
ohjeellinen rahoitusvarojen jako;

(b) rahoitettavien ehdotusten valinnassa 
käytettävät keskeiset valinta- ja 
myöntämisperusteet;

(b) rahoitettavien ehdotusten valinnassa 
käytettävät keskeiset valinta- ja 
myöntämisperusteet;

(c) suunniteltu tarjouspyyntöjen ja 
ehdotuspyyntöjen aikataulu;

(c) suunniteltu tarjouspyyntöjen ja 
ehdotuspyyntöjen aikataulu;

(d) soveltuvissa tapauksissa lupa käyttää 
kertakorvauksia, 
vakioyksikkökustannuksia tai 
kiinteämääräistä rahoitusta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti;

(d) mahdollisuuksien mukaan lupa 
käyttää kertakorvauksia, 
vakioyksikkökustannuksia tai 
kiinteämääräistä rahoitusta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002, sellaisena kuin 
se on tarkistettuna asetuksella 
(EU)XXX/201Y, mukaisesti;

(e) perusteet sen arvioimiseksi, onko kyse 
poikkeuksellisen hyödyllisestä toimesta.

(e) perusteet sen arvioimiseksi, onko kyse 
poikkeuksellisen hyödyllisestä toimesta. 

________________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
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13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viimeistään vuoden 2018 
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisen ohjelman pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevan arvioinnin tulokset. 

2. Komissio laatii viimeistään vuoden 2018 
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisen ohjelman pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevan arvioinnin tulokset.
Tämän arvioinnin perusteella ja tarpeen 
vaatiessa komissio voi tehdä ehdotuksen 
tämän asetuksen tarkistamisesta.
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