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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdottaa yleisasetusta Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöistä. 
Ehdotus jakaantuu kahteen osaan: kaikkia yhteisen strategiakehyksen rahastoja koskeviin 
yhteisiin säännöksiin sekä EAKR:ään, ESR:ään ja koheesiorahastoon sovellettaviin yleisiin 
säännöksiin.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän linjaukseen. Kaikkia viittä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoa koskevien yhteisten sääntöjen pitäisi tukea synergioiden luomista, 
hankkeiden helpompaa täytäntöönpanoa ja valvontaa sekä vähentää tuensaajien, 
jäsenvaltioiden ja komission hallinnollisia rasitteita.

Koheesiopolitiikan toteuttamista olisi vahvistettava ennakkoehdoilla ja jälkikäteen 
sovellettavilla ehdoilla. Vaikka esittelijä periaatteessa tukee näitä ajatuksia, on varmistettava, 
että näillä ehdoilla ei luoda uusia tarpeettomia hallinnollisia rasitteita.

Valmistelija korostaa, että yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta on muutettava siten, että se 
vastaa varainhoitoasetusta, josta edelleen käydään neuvotteluja. Tästä syystä asetusten 
keskinäinen johdonmukaisuus on varmistettava lainsäädäntöprosessin myöhemmässä 
vaiheessa.

Valmistelija kannattaa yksinkertaistamisen jatkamista, mihin sisältyy eri rahastojen välisten 
tukikelpoisuussääntöjen sekä hallinnointi- ja valvontajärjestelmien yhdenmukaistaminen, 
yksinkertaistettujen korvaussääntöjen käyttöön ottaminen sekä "yksinkertaistettujen 
kustannusten", kuten kiinteämääräisten summien tai kertakorvausten, laajempi käyttö. Lisäksi 
olisi tuettava etenemistä kohti niin sanottua e-koheesiota, joka mahdollistaa sen, että 
tuensaajat voivat toimittaa tietoja sähköisesti.

Avustuksina annettavan rahoituksen lisäksi komissio myös ehdottaa pääosin innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta annettavaa tukea yrityksille ja hankkeille, joiden odotetaan 
tuottavan merkittävää tuottoa. 

Eräistä ehdotuksen katsantokannoista on kuitenkin syytä käydä lisäkeskustelua:

Makrotaloudellisen ehdollisuuden osalta on syytä mainita, että parlamentti ei ole mukana 
rahoituksen keskeyttämistä koskevassa päätöksentekomenettelyssä; tämän toimenpiteen 
lisäarvo on myös kyseenalainen, sillä se voisi johtaa alueiden rankaisemiseen jäsenvaltioiden 
tekemistä virheistä sekä varojen poisviemiseen alueilta, jotka tarvitsevat näitä varoja 
budjettivajeidensa korjaamiseen. Näin ollen valmistelija ehdottaa tämän ehdollisuuden 
poistamista.

Yhteisellä strategiakehyksellä asetuksen 11 temaattista tavoitetta on muunnettava yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. Komissiolle on siirrettävä valta 
hyväksyä tämä kehys delegoidulla säädöksellä. Valmistelija kyseenalaistaa delegoitujen 
säädöksien käytön, koska ne on suunniteltu ainoastaan lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä muita kuin keskeisiä osia silmällä pitäen. Yhteisen strategiakehyksen 
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rahastoissa on kyse paljon tärkeämmistä asioista, ja tästä syystä ne olisi hyväksyttävä tämän 
asetuksen liitteenä.

Valmistelija on huolissaan siitä, että suoritusvarauksen käyttöön ottaminen saattaisi johtaa 
siihen, että jäsenvaltiot eivät enää tavoittelisi asetettuja tavoitteita yhtä kunnianhimoisesti 
varmistaakseen, että ne tällä tavalla ovat oikeutettuja suoritusvaraukseen. Valmistelija katsoo, 
että ehdotettu menettely voi johtaa vakaviin täytäntöönpano-ongelmiin ajanpuutteen vuoksi 
ohjelmakauden lopussa.

Komissio myös ehdottaa, että alueet, joiden BKT asukasta kohden on (kaudella 2007–2013) 
alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden BTK asukasta 
kohden on yli 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, saavat 
rakennerahastoista määrärahan, joka on suuruudeltaan vähintään kaksi kolmasosaa niille 
kaudella 2007–2013 kohdennetuista määrärahoista. Tähän uuteen luokkaan kuuluu lisäksi 
alueita, joiden BKT on 75–90 prosenttia. Valmistelija kyseenalaistaa tämän "yhden koon" 
-linjauksen ja ehdottaa suhteellisempaa jakoperustetta seuraavan kaavan mukaan: mitä 
matalampi BKT asukasta kohti, sitä suurempi on taattu osuus kauden 2007–2013 
määrärahoista.

Talousarviositoumusten osalta komissio ehdottaa 83 artiklassa 336 020 492 848 euron 
myöntämisestä vuoden 2011 hintoina kaudelle 2014–2020 EAKR:ää, ESR:ää ja 
koheesiorahastoa varten seuraavalla tavalla jaettuna:

(Miljardia euroa vuoden 2011 kiinteinä 
hintoina)

Monivuotinen 
rahoituskehys

2007–2013

Komission 
ehdotus

Monivuotinen 
rahoituskehys 

2014–2020

Muutos (%)

Lähentymisalueet
EAKR + ESR

202,9 162,6 -20 %

2007–13 vaiheittaisen 
käytöstäpoiston 

(lähentyminen) + vaiheittaisen 
käyttöönoton (kilpailukyky) 

alueet/
2014–2020 siirtymäalueet

(EAKR +ESR)

25,9 38,9 +50 %

Kilpailukykyalueet / 
Kehittyneemmät alueet 

(EAKR +ESR)

44,3 53,1 +20 %

Alueellinen yhteistyö
(EAKR)

8,9 11,7 +31 %

Koheesiorahasto 71 68,7 -3 %
2014–2020 Lisämäärärahat 
kaikkein syrjäisimmille ja 

0,9



AD\906170FI.doc 5/32 PE488.045v02-00

FI

harvaan asutuille alueille
(EAKR) 

YHTEENSÄ 354 336 -5,3 %
Lukuja on pyöristetty.

Esittelijä on huolissaan koheesiopolitiikkaan kohdistuvista kokonaisleikkauksista, joiden 
summa on 18 miljardia vuoden 2011 kiinteinä hintoina, verrattuna monivuotiseen 
rahoituskehykseen 2007–2013, kun otetaan huomioon EU:n koheesiopolitiikan tuoma 
lisäarvo. Esittelijä muistuttaa Euroopan parlamentin kannasta, jonka se on ilmaissut kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän 
erityisvaliokunnan päätöslauselmassa ja jonka mukaan koheesiopolitiikkaa varten myönnetyt 
määrät rahoitussuunnitelmakaudella 2007–2013 olisi säilytettävä vähintään ennallaan 
seuraavalla rahoitusohjelmakaudella.

Lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäätäjän kannalta vain ohjeellinen 
eikä sitä voida vahvistaa, ennen kuin on päästy sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi 
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vahvistamisesta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että 
sitä ei voida vahvistaa ennen kuin on 
päästy sopimukseen vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamista koskevasta asetuksesta;
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Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. muistuttaa 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamastaan päätöslauselmasta 
"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 
myös, 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 
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, P6_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 c. muistuttaa erityisesti, että Euroopan 
parlamentti korosti samassa 
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päätöslauselmassa, että 
"menestyksellinen ja tehokkaampi 
koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi 
määrärahoja" ja toteaa lopuksi, että "sille 
nykyisellä rahoitusohjelmakaudella 
myönnetyt määrät olisi vähintäänkin 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella";

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan parlamentti korosti 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että 
"koheesiopolitiikka tuottaa kiistattomasti 
eurooppalaista lisäarvoa, koska se on 
vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja 
työpaikkojen luomismekanismina sekä 
lähentymisen, kestävän kehityksen ja 
solidaarisuuden välineenä ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja". 
Euroopan parlamentti huomautti 
kuitenkin, että "nykyaikaisessa 
koheesiopolitiikassa on toteutettava 
lukuisia rakenteellisia uudistuksia 
erityisesti yksinkertaistamisen alalla, 
vastattava unioniin kohdistuviin 
keskeisiin haasteisiin ja edistettävä 
synergiaa käytännössä muiden 
politiikkojen ja välineiden kanssa". 
Euroopan parlamentti totesi olevansa 
vakuuttunut siitä, että "EU:n 
koheesiopolitiikan pitäisi säilyä koko 
EU:n laajuisena politiikkana, jossa 
kaikilla EU:n alueilla on mahdollisuus 
saada käyttöönsä voimavaroja, kokemusta 
ja tukea". 
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Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 64 kohta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Euroopan parlamentti korosti 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa myös, että 
"menestyksellinen ja tehokkaampi 
koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi 
määrärahoja ja että sille nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella myönnetyt 
määrät olisi vähintäänkin säilytettävä 
ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella, jotta voidaan 
tehostaa toimia EU:n alueiden välisten 
kehityserojen kaventamiseksi". Komissio 
kuitenkin ehdotti koheesiopolitiikkaan 
varattujen kokonaismäärärahojen 
leikkaamista 5,3 prosenttiyksiköllä 
vuosien 2007–2013 354 miljardista 
eurosta 336 miljardiin euroon 
vuosina 2014–2020 (vuoden 2011 
kiinteinä hintoina).

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 67 kohta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Euroopan parlamentti muistutti 
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8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että koheesiopolitiikan 
merkitys on kasvanut, kun Lissabonin 
sopimus tuli voimaan ja siihen liitettiin 
alueellinen koheesio, ja katsoi, että 
kaikkia alueellisen yhteistyön muotoja 
(rajat ylittävä, alueiden välinen ja 
valtioiden välinen yhteistyö) on 
vahvistettava, sekä painotti, että 
makroalueellista yhteistyötä ja 
makroalueellisia strategioita olisi myös 
käsiteltävä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Euroopan parlamentti muistutti 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että EU:n
koheesiopolitiikalla on täytettävänään 
omat tehtävänsä ja tavoitteensa, jotka on 
vahvistettu Eurooppa 2020 -strategiaa 
pidemmälle menevässä SEUT:n 
174 artiklassa sekä painotti, että nämä 
olisi säilytettävä seuraavalla 
ohjelmakaudella erityisesti EU:n jatkuvan 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
lähentymisen tarpeen vuoksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 e) Euroopan parlamentti totesi 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että perussopimuksen 
mukaisesti maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
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alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin 
sekä syrjäisimpiin alueisiin, on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 f) Euroopan parlamentti kehotti 8 
päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa komissiota ottamaan 
seuraavan ohjelmakauden ajaksi käyttöön 
väliryhmän niitä alueita varten, joiden 
asukasta kohti laskettu BKT on 75–
90 prosenttia EU:n BKT:sta, jotta voidaan 
selkiyttää kyseisten alueiden asemaa ja 
turvata niiden kehitys paremmin;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti, ja minimoitava tulevat ulkoiset 
kustannukset. Koska vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
pyritään käyttämään ilmastonmuutokseen 
liittyviin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita. Kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala olisi vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita. Euroopan 
parlamentti katsoi 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi keskitettävä EU:n 
määrärahat ja kansalliset varat 
muutamiin painopistealoihin ja 
hankkeisiin, jotka ovat todella Euroopan 
edun mukaisia, kuten tutkimus ja 
kehittäminen sekä innovointi, ja jotka 
vastaavat niiden ratkottavina olevia 
erityisiä haasteita. Parlamentti kehotti 
myös komissiota laatimaan konkreettisia 
ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi 
aihekohtainen keskittäminen 
Eurooppa 2020 -strategian 
painopistealoihin, ja katsoo, että olisi 
otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän 
tuloksiin suuntautuva, ja että samalla 
olisi varmistettava, että tässä 
aihekohtaisessa lähestymistavassa otetaan 
asianmukaisesti huomioon aluekohtaiset 
tarpeet ja painopisteet. Kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala on vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.
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Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 68 kohta.

Tarkistus 12

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) Tämän asetuksen liitteessä X 
vahvistetulla yhteisellä 
strategiakehyksellä koordinoidaan ja 
tasapainotetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteita ja 
painopisteitä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
perustamissopimuksen tavoitteiden 
kanssa. Yhteisen strategiakehyksen 
tavoite on tarjota selkeämmät suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla.
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

Perustelu

Lainsäädäntöviranomaisen olisi päätettävä yhteisestä strategiakehyksestä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 

(16) Komission hyväksymän ja tämän 
asetuksen liitteessä X vahvistetun yhteisen 
strategiakehyksen perusteella ja 
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kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

monitasohallinnon periaatteen 
takaamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi 
laadittava kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019.
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Perustelu

Suoritusvaraus johtaa matalampien tavoitteiden asettamiseen ja saattaa aiheuttaa 
täytäntöönpano-ongelmia ohjelmakauden loppua lähestyttäessä.

Tarkistus 15

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 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 

(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 korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
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vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Perustelu

Tarkistuksessa poistetaan komission mahdollisuus keskeyttää maksut, jotta vältetään 
rankaisemasta alueita jäsenvaltioiden tekemistä virheistä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voitaisiin hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on aiheellista vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita laatimalla kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja 
huolehtimalla tiiviistä koordinoinnista. 
Keskeisenä periaatteena on se, että 
paikallisten kehitysstrategioiden 
toteutuksesta vastaisivat paikalliset 
toimintaryhmät mukaan lukien olemassa 
olevat paikallisyhteisön etuja edustavat 
Leader-ryhmät.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
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voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan. 
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta. 

voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
vähemmän kuin 75 prosenttia
25 jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava sellainen osuus
kaudelle 2007–2013 kohdennetuista 
määrärahoistaan, joka on kääntäen 
verrannollinen niiden BKT:hen asukasta 
kohti. Jäsenvaltioille, joiden 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden 
on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin 
keskiarvosta, olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta. 

Perustelu

Jäsenvaltiolle myönnettävä taattu vähimmäisosuus on mitoitettava sen BKT:hen henkilöä 
kohti siten, että mitä vähävaraisempi jäsenvaltio on, sitä suuremman prosentuaalisen osuuden 
se saa verrattuna rikkaisiin valtioihin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 

Poistetaan.
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”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -
tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Perustelu

Ks. tarkistus 8.

Tarkistus 19

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, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 

(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, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(tuen yhdistäminen, tukikelpoisuus, tuen 
ulkopuolelle jäävä toiminta), tietyn 
tyyppisiä kansallisella, alueellisella, 
valtioiden välisellä tai rajat ylittävällä 
tasolla perustettuja rahoitusvälineitä 
koskevat säännöt, rahoitussopimuksia 
koskevat säännöt, varojen siirtäminen ja 
hallinnointi, hallinto- ja valvontajärjestelyt, 
maksupyyntöjä koskevat säännöt sekä 
vuotuisten maksuerien pääomittamista 
koskevan järjestelmän perustaminen, tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 
prosenttiosuuden määrittely, välillisiin 
kustannuksiin avustusten yhteydessä 
sovellettavan kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely unionin politiikanaloilla 
käytettyjen olemassa olevien menettelyjen 
ja vastaavien prosenttiosuuksien 
perusteella, jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
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olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Tarkistus 20

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 

(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 
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kunkin jäsenvaltion 
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.

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.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi ja jossa vahvistetaan kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta kustakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastosta 
tuettavat keskeiset toimenpiteet sekä 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa;

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' puitteita, 
jossa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita ja painopisteitä
koordinoidaan ja tasapainotetaan
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien 
perustamissopimuksen tavoitteiden 
kanssa ja jossa vahvistetaan kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta kustakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastosta 
tuettavat keskeiset toimenpiteet sekä 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen johdanto-osan 14 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen 1 kanssa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 alakohta – 18 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen;

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti sekä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien 
perustamissopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja jonka komissio hyväksyy 
arvioinnin ja jäsenvaltion kanssa käydyn 
vuoropuhelun jälkeen;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen johdanto-osan 16 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen 2 kanssa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa.

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
kansallisten uudistusohjelmien ja muiden
asiaankuuluvien strategioiden kanssa.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Yhteinen strategiakehys on tämän 
asetuksen liitteenä.

Perustelu

Ks. tarkistus 6.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
mainittuihin haasteisiin, kuten 
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
muissa strategioissa toimitaan 
kansallisessa ja alueellisessa yhteydessä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

20 artikla

Suoritusvarauksen kohdentaminen Poistetaan.
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.
3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
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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

Ks. tarkistus 8.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
koordinointiin liittyvä ehdollisuus

1. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
tarkistamaan kumppanuussopimustaan ja 
asiaankuuluvia ohjelmiaan ja esittämään 
niihin muutoksia, kun tämä on tarpeen, 
jotta voidaan (a) tukea kyseiselle 
jäsenvaltiolle osoitetun, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan ja/tai 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa tai tukea 
kyseiselle jäsenvaltiolle osoitettujen, 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa; (b) tukea kyseiselle 
jäsenvaltiolle osoitetun, perussopimuksen 
126 artiklan 7 kohdan mukaisesti annetun 
neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa; 
(c) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
osoitetun, [makrotalouden epätasapainon 
ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta] 
annetun asetuksen (EU) N:o …/2011 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun 
neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa, 
edellyttäen että näiden muutosten 
katsotaan olevan tarpeen makrotalouden 
epätasapainon korjaamiseksi; tai (d)
maksimoida käytettävissä olevien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen kasvu- ja 
kilpailukykyvaikutukset 4 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltio täyttää yhden 
seuraavista edellytyksistä: (i) sen 
saataville on asetettu unionin 
rahoitustukea neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 407/2010 mukaisesti; (ii) sen 
saataville on asetettu keskipitkän ajan 
rahoitustukea neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 332/2002 mukaisesti; (iii) sen 
saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismilainan 
muodossa Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Jäsenvaltion on toimitettava ehdotus 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien 
muuttamisesta yhden kuukauden 
kuluessa. Tarvittaessa komissio esittää 
huomautuksia yhden kuukauden kuluessa 
muutosten toimittamisesta, jolloin 
jäsenvaltion on toimitettava ehdotuksensa 
uudelleen yhden kuukauden kuluessa.
3. Jos komissio ei ole esittänyt 
huomautuksia tai jos sen huomautukset 
on otettu riittävällä tavalla huomioon, se 
antaa ilman aiheetonta viivytystä 
päätöksen, jolla hyväksytään 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien muutokset.
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4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi silloin, kun 
rahoitustuki on asetettu jäsenvaltion 
saataville 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti ja liittyy sopeutusohjelmaan, 
muuttaa kumppanuussopimusta ja 
ohjelmia ilman jäsenvaltion ehdotusta 
maksimoidakseen käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset. 
Varmistaakseen kumppanuussopimuksen 
ja asiaankuuluvien ohjelmien 
täytäntöönpanon vaikuttavuuden 
komissio osallistuu niiden hallinnointiin 
sopeutusohjelmassa tai kyseisen 
jäsenvaltion kanssa allekirjoitetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa esitetyllä 
tavalla.
5. Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdassa 
tarkoitettua komission pyyntöä tai ei 
yhden kuukauden kuluessa vastaa 
riittävällä tavalla 2 kohdassa 
tarkoitettuihin komission huomautuksiin, 
komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
huomautustensa antamisesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kyseisten ohjelmien maksujen 
keskeyttämisestä osittain tai 
kokonaisuudessaan.
6. Komissio keskeyttää 
täytäntöönpanosäädöksillä kyseisten 
ohjelmien maksut ja sitoumukset osittain 
tai kokonaisuudessaan, jos (a) neuvosto 
katsoo, että jäsenvaltio ei noudata sitä 
koskevia toimenpiteitä, jotka neuvosto on 
hyväksynyt perussopimuksen 136 artiklan 
1 kohdan mukaisesti; (b) neuvosto katsoo 
perussopimuksen 126 artiklan 8 kohdan 
tai 126 artiklan 11 kohdan mukaisesti, 
että kyseinen jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän 
korjaamiseksi; (c) neuvosto toteaa 
[makrotalouden epätasapainon ennalta 
ehkäisemisestä ja korjaamisesta] annetun 
asetuksen (EU) N:o …/2011 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltio ei 
ole toimittanut kahdessa peräkkäisessä 
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tapauksessa riittävää oikaisutoimenpiteitä 
koskevaa suunnitelmaa, tai neuvosto 
hyväksyy kyseisen asetuksen 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti päätöksen, jossa 
todetaan noudattamatta jättäminen; (d)
komissio toteaa, ettei jäsenvaltio ole 
toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja sen seurauksena 
päättää olla antamatta lupaa tälle 
jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen 
maksamiseen; tai (e) Euroopan 
vakausmekanismin johtokunta toteaa, että 
kyseiselle jäsenvaltiolle EVM:n lainan 
muodossa annettavaan EVM:n 
rahoitustukeen liitetyt ehdot eivät ole 
täyttyneet, ja sen seurauksena päättää olla 
maksamatta sille myönnettyä 
vakaustukea.
7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan 5 ja 6 kohdan 
mukaisesti, komissio varmistaa, että 
keskeytys on oikeasuhteinen ja vaikuttava 
ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen.
8. Komissio lopettaa viipymättä maksujen 
ja sitoumusten keskeytyksen, jos 
jäsenvaltio on ehdottanut 
kumppanuussopimukseen ja 
asiaankuuluviin ohjelmiin muutoksia 
komission pyytämällä tavalla ja komissio 
on hyväksynyt ne ja, tapauksen mukaan, 
(a) neuvosto on todennut, että jäsenvaltio 
noudattaa sitä koskevia toimenpiteitä, 
jotka neuvosto on hyväksynyt 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti; (b) liiallisia alijäämiä koskeva 
menettely keskeytetään asetuksen (EY) 
N:o 1467/97 9 artiklan mukaisesti tai 
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neuvosto on päättänyt perussopimuksen 
126 artiklan 12 kohdan mukaisesti 
kumota liiallisen alijäämään 
olemassaoloa koskevan päätöksen; (c)
neuvosto on hyväksynyt kyseisen 
jäsenvaltion toimittaman 
oikaisutoimenpiteitä koskevan 
suunnitelman asetuksen (EU) N:o […] 
[liiallista epätasapainoa koskevasta 
menettelystä annettu asetus] 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai liiallisia 
alijäämiä koskeva menettely jätetään 
lepäämään kyseisen asetuksen 10 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tai neuvosto on 
päättänyt liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kyseisen asetuksen 11 artiklan 
mukaisesti; (d) komissio on todennut, että 
jäsenvaltio on toteuttanut toimenpiteitä 
pannakseen täytäntöön neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 407/2010 tai 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 332/2002 
tarkoitetun sopeutusohjelman, ja on sen 
seurauksena antanut luvan tälle 
jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen 
maksamiseen; tai (e) Euroopan 
vakausmekanismin johtokunta on 
todennut, että kyseiselle jäsenvaltiolle 
EVM:n lainan muodossa annettavaan 
rahoitustukeen liitetyt ehdot ovat 
täyttyneet, ja on sen seurauksena 
päättänyt maksaa sille myönnetyn 
vakaustuen. Samanaikaisesti neuvosto 
tekee komission ehdotuksesta päätöksen 
budjetoida keskeytetyt maksusitoumukset 
uudelleen vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […] 8 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Ks. tarkistus 9.

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi 
mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt, myös kolmansien maiden kanssa. 
Jotta varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen esittelijän 18 artiklaan ehdottaman tarkistuksen 15 kanssa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
tämän asetuksen voimaantulemista 
edeltävää kolmivuotiskautta koskevien 
unionin käytettävissä olevien lukujen 
perusteella on suhteessa 27 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvoon samalla 
viitekaudella.

Perustelu

Toisin kuin komissio ehdottaa, vuosien 2006−2008 lukujen mukaan mitattua BKTL:ää ei 
voida käyttää jäsenvaltioiden taloudellisen tilanteen indikaattorina, sillä siihen eivät sisälly 
edelliset kolme vuotta (2009−2012), jolloin hyvin monet alueet erityisesti "taloudellisesti 
eteläisissä" valtioissa ovat kokeneet ennennäkemättömän sosiaalis-taloudellisen kriisin 
vaikutuksen. Sen vuoksi ainoastaan viimeaikaisten lukujen käytöllä voitaisiin varmistaa 
koheesiorahaston varojen oikeudenmukainen jakaminen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella alle 90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on ostovoimapariteettina mitattuna 
ja tämän asetuksen voimaantulemista 
edeltävää kolmivuotiskautta koskevien 
unionin käytettävissä olevien lukujen 
perusteella alle 90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 82 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.



PE488.045v02-00 30/32 AD\906170FI.doc

FI

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
suuruudeltaan vastaa niille kaudella 2007–
2013 kohdennettujen määrärahojen 
osuutta, joka on kääntäen verrannollinen 
niiden BKT:hen asukasta kohti.

Perustelu

Ks. tarkistus 10.

Tarkistus 34

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.

Perustelu
Ks. tarkistus 8.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) 85 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden 
keskimääräinen asukaskohtainen BKT 
vuosina 2007–2009 oli alle 85 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n vastaavan ajanjakson 
keskiarvosta, sekä syrjäisimmille alueille;

(b) 85 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden 
keskimääräinen asukaskohtainen BKT 
tämän asetuksen voimaantuloa 
edeltävänä kolmivuotiskautena oli alle 
85 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
vastaavan ajanjakson keskiarvosta, sekä 
syrjäisimmille alueille;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 82 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan ja sen 3 kohdan 1 alakohdan 
b alakohtaan tehtyjen tarkistusten 9 ja 10 kanssa.



PE488.045v02-00 32/32 AD\906170FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY
Otsikko Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset sekä asetuksen 

(EY) N:o 1083/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI
25.10.2011

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
25.10.2011

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Derek Vaughan
6.2.2012

Hyväksytty (pvä) 20.6.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

32
2
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, 
Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni 
La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László 
Surján, Helga Trüpel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Peter Jahr, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De 
Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor 
Dumitru Stolojan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz


