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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija haluaa korostaa, että monet asetusehdotuksessa käsitellyt asiat on vielä saatettava 
vastaamaan varainhoitoasetusta, jota koskevat neuvottelut ovat kesken. Sen vuoksi hän ei 
halua tässä vaiheessa käsitellä asiaa kovin yksityiskohtaisesti. Hän haluaa kuitenkin korostaa, 
että seuraavat asiat ovat tärkeitä ja että johdonmukaisuudesta on huolehdittava erityisesti 
seuraavien asetuksen kohtien suhteen:

– rahoitusvälineet (32–40 artikla)
– tukikelpoisuussäännöt (55–60 artikla)
– hallinto- ja valvontajärjestelmät sekä hyväksyntä (62–63 ja 112–118 artikla)
– tilien tarkastus ja hyväksyminen sekä rahoitusoikaisut (75–77 ja 128–140 artikla)

Lisäksi valmistelija toteaa, että asetus on kaksiosainen. "Yhteiset säännökset" koskevat 
kaikkia rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto), kun taas toiseen osaan sisältyviä 
"yleisiä säännöksiä" sovelletaan ainoastaan rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) ja 
koheesiorahastoon.

Tämän rakenteen johdosta monet tarkistuksista voitaisiin sijoittaa joko yhteisiä säännöksiä tai 
yleisiä säännöksiä käsittelevään osaan. Valmistelija on sijoittanut yleisluonteiset tarkistukset 
yhteisiä säännöksiä käsittelevään osaan ja yksityiskohtaisemmat tarkistukset yleiseen osaan. 
Yleisluonteisia ovat esimerkiksi 62, 74 ja 77 artiklaa koskevat tarkistukset, kun taas 
116, 117 ja 134–137 artiklaan on tehty yksityiskohtaisempia tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o [...]/2012 unionin 
vuotuiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä1 vahvistetaan 
yleiset periaatteet unionin vuotuisen 
talousarvion toteuttamisesta. On 
varmistettava johdonmukaisuus kyseisen 
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asetuksen ja tätä asetusta koskevien 
säännösten välillä.
___________
1 EUVL L …

Tarkistus 2

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.

Perustelu

Komissio on ehdottanut, että uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n talousarviosta 
kohdennettaisiin 20 prosenttia ilmastonmuutostavoitteisiin. Asia on vielä neuvoteltavana, 
joten nämä ennakkoluvut olisi poistettava tästä.

Tarkistus 3

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 

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
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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.

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.
Jos nämä keskeytykset tai oikaisut 
koskevat jäsenvaltiota, joka on joutunut 
tai on vaarassa joutua vakaviin 
rahoitusvakausvaikeuksiin, kyseiset varat 
olisi voitava asettaa jäsenvaltion saataville 
erityisen komission hallinnoiman 
kasvuohjelman kautta. Tämän olisi 
tapahduttava kyseisten ohjelmien 
perusteella mutta kuitenkin niin, että 
otetaan huomioon painotukset, jotka 
varmistavat suurimman mahdollisen 
taloudellisen hyödyn. Järjestelyllä 
pyritään estämään taloudellisten 
vaikeuksien paheneminen entisestään.

Tarkistus 4

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 

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

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 vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Keskeytykset olisi 
lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet. Jos jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä yli 
kolmeen kuukauteen, komission olisi 
voitava asettaa keskeytetyt varat valvotusti 
saataville hallinnoimassaan ohjelmassa. 
Tämän olisi perustuttava painotuksille, 
jotka tukevat parhaiten kasvua, 
esimerkiksi taloutta hyödyttävää 
infrastruktuuria, jottei pahennettaisi 
entisestään alueellista taloutta ja 
sosiaalista tilannetta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Komission olisi asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä tehtävä 
tapauskohtainen päätös ohjelmassa 
sovellettavista ehdoista ja edellytyksistä 
niiden määrärahojen perusteella, jotka 
ovat peräisin rakennerahasto- ja 
koheesiorahastomaksujen oikaisuista ja 
keskeytyksistä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 
tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö.

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 
tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö. Nämä yhteisen 
rahoituskehyksen rahastoista maksetusta 
tuesta saadut varat ja jäljelle jääneet varat 
olisi asetettava huomattavissa 
rahoitusvakausvaikeuksissa olevien 
jäsenvaltioiden saataville yhdessä 
rahoitusoikaisuista saatavien ja muiden 
käytettävissä olevien varojen kanssa 
komission hallinnoimassa järjestelyssä 
kasvua parhaiten edistävien painotusten 
mukaisesti.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Arvioidessaan suurhankkeita 
komissiolla olisi oltava käytettävissään 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
se voi harkita, voisiko rahastoista 
myönnettävä rahoitusosuus johtaa 
työpaikkojen merkittävään katoamiseen 
joillakin unionin paikkakunnilla, jottei 
unionin rahoituksella tueta 
tuotantotoiminnan sijainnin muuttamista 
unionin alueella.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) Kun yrityksille maksetaan suoria 
tukia, olisi otettava huomioon, että 
erityisesti suurten yritysten tapauksessa 
koheesiopolitiikalla ei niinkään vaikuteta 
yritysten tuotannon aloittamista tietyllä 
paikkakunnalla koskeviin päätöksiin kuin 
rahoitetaan tällaisia niiden jo tekemiä 
päätöksiä (hukkavaikutus). Tämän vuoksi 
suurten yksityisten yritysten tuki olisi 
keskitettävä nykyistä voimakkaammin 
tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai 
sitä olisi annettava nykyistä useammin 
epäsuorasti rahoittamalla 
infrastruktuuria.

Perustelu

Vrt. 5. heinäkuuta 2011 komission viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta 
strategiasta vuoden 2013 jälkeen annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
(2011/2035(INI) 71 kohta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 c) Tämän lisäksi tässä asetuksessa 
olisi oltava selvät säännökset, joilla 
estetään unionin rahoituksen 
myöntäminen unionissa tapahtuvalle 
tuotannon sijainnin muuttamiselle ja 
joilla alennetaan tällaisten investointien 
tarkistamiskynnystä kymmeneen 
miljoonaan euroon sekä suljetaan suuret 
yritykset pois suoran tuen piiristä ja 
asetetaan toimien kestolle kymmenen 
vuoden enimmäisaika.

Perustelu

Vrt. 5. heinäkuuta 2011 komission viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta 
strategiasta vuoden 2013 jälkeen annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
(2011/2035(INI) 71 kohta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Rahoituskurin lisäämiseksi on 
aiheellista määrittää 
talousarviositoumuksen osan vapauttamista 
koskevat järjestelyt ohjelmassa, erityisesti 
silloin, kun erän osalta voidaan tehdä 
poikkeus vapauttamisesta, etenkin jos 
täytäntöönpanon viiveet johtuvat 
olosuhteista, jotka ovat asianomaisesta 
osapuolesta riippumattomia, 
epätavanomaisia tai ennalta 
arvaamattomia, ja joiden seurauksia ei 
osoitetusta huolellisuudesta huolimatta 
voida välttää.

(51) Rahoituskurin lisäämiseksi on 
aiheellista määrittää 
talousarviositoumuksen osan vapauttamista 
koskevat järjestelyt ohjelmassa, erityisesti 
silloin, kun erän osalta voidaan tehdä 
poikkeus vapauttamisesta, etenkin jos 
täytäntöönpanon viiveet johtuvat 
olosuhteista, jotka ovat asianomaisesta 
osapuolesta riippumattomia, 
epätavanomaisia tai ennalta 
arvaamattomia, ja joiden seurauksia ei 
osoitetusta huolellisuudesta huolimatta 
voida välttää. Jos tämä koskee 
jäsenvaltiota, joka on vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa, komission olisi 
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jäsenvaltion pyynnöstä ryhdyttävä 
hallinnoimaan varoja ja laadittava 
erityinen ohjelma, joka erityisesti tukee 
kyseisen jäsenvaltion talouskasvua.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rahastoista myönnettävä 
tuki ei tämän asetuksen perusteella saisi 
korvata jäsenvaltioiden julkisia menoja tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia menoja.
Jotta rahastoista maksettavan tuen 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös 
laajempi taloustilanne, julkisten menojen 
määrä olisi määritettävä ottaen huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet, joissa 
rahoitus tapahtuu niiden vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa ilmoitettujen 
indikaattorien perusteella, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat vuosittain 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta 
7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun 
asetuksen (EY) N:o 1466/1997 mukaisesti.
Komission tekemässä
täydentävyysperiaatteen noudattamisen 
tarkistamisessa olisi keskityttävä 
jäsenvaltioihin, joissa vähemmän 
kehittyneillä ja siirtymäalueilla asuu 
vähintään 15 prosenttia väestöstä, niille 
myönnettävän rahoituksen laajuuden 
vuoksi.

(60) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rahastoista myönnettävä 
tuki ei tämän asetuksen perusteella saisi 
korvata jäsenvaltioiden julkisia menoja tai 
niihin rinnastettavia rakenteellisia menoja.
Jotta rahastoista maksettavan tuen 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös 
laajempi taloustilanne, julkisten menojen 
määrä olisi määritettävä ottaen huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet, joissa 
rahoitus tapahtuu niiden vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa ilmoitettujen 
indikaattorien perusteella, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat vuosittain 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta 
7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun 
asetuksen (EY) N:o 1466/1997 mukaisesti.
Komission olisi tarkistettava, että 
täydentävyysperiaatetta noudatetaan 
kaikilla alueilla.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(86 a) Kun jäsenvaltio on joutunut tai on 
vaarassa joutua taloudellisiin vaikeuksiin 
ja saa jo 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua tukea, komission olisi 
asetettava pyynnöstä jäsenvaltion 
saataville oikaistuja tai rahastoista 
maksetusta tuesta saatuja varoja tai 
korko- ja muita tuottoja siten, että se 
hallinnoi varoja suoraan 
[varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan a alakohdan] mukaisesti 
sellaisen erityisohjelman avulla, joka 
keskittyy kasvua edistäviin investointeihin 
ja erityisesti taloutta hyödyttäviin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 b) Jottei pahennettaisi entisestään 
niiden jäsenvaltioiden taloudellista 
asemaa, jotka ovat joutuneet tai ovat 
vaarassa joutua taloudellisiin vaikeuksiin, 
komission olisi näiden jäsenvaltioiden 
pyynnöstä ja siten, että se itse hallinnoi 
varoja, asetettava rahastoista maksetusta 
tuesta saadut varat tai keskeytetyt varat 
mahdollisimman pian saataville erityisen 
ohjelman välityksellä, joka tukee kasvua 
konkreettisesti, esimerkiksi edistämällä 
taloutta hyödyttävää infrastruktuuria.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
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.

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa.
Komission olisi suoritettava pakollinen 
tarkastus kaikista yli 10 miljoonan euron 
hankkeista. Olisi kuitenkin oltava 
mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin 
tahansa, kun on näyttöä 
sääntöjenvastaisuudesta, tuotannon
sijainnin muuttamisesta 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
tarkastusviranomainen on osoittautunut 
luotettavaksi edellisellä rahoituskaudella.

Tarkistus 15

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 

(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 
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kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
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.

kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
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 sekä päätöksiä 
taloudellisissa vaikeuksissa oleville 
jäsenvaltioille tarkoitetuista 
erityisohjelmista.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) 'alueluokalla' 82 artiklan 2 kohdan 
mukaista alueen luokittelua, joka voi olla 
'vähemmän kehittynyt alue', 'siirtymäalue'
tai 'kehittyneempi alue';

(19) 'alueluokalla' 82 artiklan 2 kohdan 
mukaista alueen luokittelua, joka voi olla 
'vähemmän kehittynyt alue' tai 
'kehittyneempi alue';

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa
varainhoitoasetuksen 53 artiklan 
b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
84 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa
varainhoitoasetuksen 53 artiklan 
b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
84 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
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koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa 
-välineelle siirrettyä määrää ja 
EAKR-asetuksen 9 artiklan mukaisia 
komission aloitteesta toteutettavia 
innovatiivisia toimenpiteitä sekä komission 
aloitteesta annettavaa teknistä tukea.

koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa 
-välineelle siirrettyä määrää ja 
EAKR-asetuksen 9 artiklan mukaisia 
komission aloitteesta toteutettavia 
innovatiivisia toimenpiteitä sekä komission 
aloitteesta annettavaa teknistä tukea ja 
tämän asetuksen 22 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettuja ohjelmia taloudellisissa 
vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden 
tukemiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä unionin tasolla ja
kansallisella ja alueellisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
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muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen. Jäsenvaltioihin, jotka 
ovat joutuneet tai ovat vaarassa joutua 
taloudellisiin vaikeuksiin, sovelletaan 
22 artiklan 2 a kohtaa (komission 
hallinnoiman erityisohjelman 
pyytäminen).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kun jäsenvaltio saa 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua rahoitustukea, 
komissio voi asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä laatia 
täytäntöönpanosäädöksellä 
[varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan a alakohdan] mukaisesti 
(varojen suora hallinnointi) 
erityisohjelman, jossa keskeytetyt maksut 
voidaan käyttää tämän artiklan 
4 kohdassa määriteltyihin tavoitteisiin 
(varojen kasvu- ja 
kilpailukykyvaikutusten maksimointi).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, jotka täyttävät 1 kohdan 
a, b tai c alakohdan edellytykset, voivat 
taloudellisen tilanteensa vakauttamiseksi 
ja raskaiden taloudellisten tappioiden 
välttämiseksi pyytää komissiota laatimaan 
täytäntöönpanosäädöksellä 
[varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan a alakohdan] mukaisesti 
(varojen suora hallinnointi) 
erityisohjelman, jolla varmistetaan, että 
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asianomaisen jäsenvaltion keskeytetyt 
ja/tai takaisin perityt maksut käytetään 
mahdollisimman pian siten, että 
saavutetaan tämän asetuksen 21 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut tavoitteet (varojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutusten 
maksimointi).

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, joilla arvioidaan 
ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
tavoitteiden saavuttamisessa ja joita 
käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa. 
Näihin kuuluvat seuraavat:

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset 
indikaattorit, ja niissä voidaan määrittää 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, ja niissä voidaan 
määrittää ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)



AD\903303FI.doc 17/34 PE480.661v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevat jäsenvaltiot, jotka täyttävät 
22 artiklan 1 kohdan edellytykset, voivat 
tarvittaessa komission tuella investoida 
korko- ja muut tuotot erityisesti taloutta 
hyödyttäviin infrastruktuurihankkeisiin, 
jotta voidaan lisätä kasvua ja 
kilpailukykyä mahdollisimman 
tehokkaasti.

Perustelu

Riskinjakoväline osoittaa, että on tuettava erityisesti infrastruktuurihankkeita taloudellisissa 
vaikeuksissa olevissa jäsenvaltioissa, sillä näistä on suuri apu kilpailukyvyn parantamisessa 
kestävällä tavalla.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) infrastruktuurihankkeet.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat 
jäsenvaltiot, jotka täyttävät 22 artiklan 
1 kohdan edellytykset, voivat investoida 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetut varat 
tarvittaessa komission tuella erityisesti 
taloutta hyödyttäviin 
infrastruktuurihankkeisiin, jotta voidaan 
lisätä kasvua ja kilpailukykyä 
mahdollisimman paljon.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä. Varat, 
jotka ovat käyttämättä kymmenen vuotta 
ohjelman päättämisen jälkeen, siirretään 
unionin yleiseen talousarvioon.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat 
jäsenvaltiot, jotka täyttävät 22 artiklan 
1 kohdan edellytykset, voivat investoida 
38 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
varat tarvittaessa komission tuella 
erityisesti taloutta hyödyttäviin 
infrastruktuurihankkeisiin, jotta voidaan 
lisätä kasvua ja kilpailukykyä 
mahdollisimman paljon.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) niiden toimenpiteiden riittävyys, 
joita suunnitellaan tai joita on toteutettu 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
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mukaan ottamiseksi 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettelyt ilmoitettujen menojen 
oikeellisuuden ja asianmukaisuuden 
varmistamiseksi;

(c) menettelyt ilmoitettujen menojen 
oikeellisuuden ja asianmukaisuuden sekä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattamisen varmistamiseksi;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos yksi tai 
useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee rahoitusoikaisuja 
peruuttamalla ohjelmalle myönnetyn 
unionin rahoitusosuuden kokonaan tai 

1. Komissio tekee rahoitusoikaisuja 
peruuttamalla ohjelmalle myönnetyn 
unionin rahoitusosuuden kokonaan tai 
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osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen 
ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien 
komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet.

osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen 
ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien 
komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet tai 
jäsenvaltioiden näissä järjestelmissä 
havaitsemat puutteet, joita kyseinen 
jäsenvaltio ei kuitenkaan ole oikaissut 
asianmukaisesti.

Perustelu

Näin varmistetaan, että jäsenvaltioita kannustetaan oikaisemaan lainrikkomukset 
asianmukaisesti.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päättäessään 1 kohdan mukaisen 
rahoitusoikaisun määrästä komissio ottaa 
huomioon sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkomisen 
luonteen ja vakavuuden sekä sen
taloudelliset vaikutukset unionin 
talousarvioon.

3. Päättäessään 1 kohdan mukaisen 
rahoitusoikaisun määrästä komissio ottaa 
huomioon sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkomisen sekä 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteiden luonteen 
ja vakavuuden sekä niiden taloudelliset 
vaikutukset unionin talousarvioon.

Perustelu

Kohta yhdenmukaistetaan tämän artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
jäsenvaltio täyttää 22 artiklan 1 kohdan 
edellytykset, komissio käynnistää 
pyynnöstä täytäntöönpanosäädöksellä 
varoja suoraan hallinnoiden 
erityisohjelman [varainhoitoasetuksen 
55 artiklan 1 kohdan a alakohdan] 
mukaisesti kootakseen yhteen jäsenvaltion 
keskeytetyt tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai käyttämättömät 
määrärahat, ja edistääkseen näillä 
varoilla mahdollisimman tehokkaasti 
kasvua ja talouden suorituskykyä 
erityisesti taloutta hyödyttävien 
infrastruktuurihankkeiden avulla.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun taloudellisissa vaikeuksissa 
olevaan jäsenvaltioon sovelletaan 
22 artiklan 1 kohtaa, perutut määrärahat 
investoidaan komission 
[varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan a alakohdan] mukaisesti 
hallinnoiman, täytäntöönpanosäädöksellä 
perustetun ohjelman avulla sellaisia 
painotuksia noudattaen, jotka tukevat 
kasvua ja talouden kehitystä eniten, ja 
erityisesti taloutta hyödyttäviin 
infrastruktuurihankkeisiin, jotta alueelle 
ei aiheutettaisi enempää taloudellista 
vahinkoa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kolmelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

2. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kahdelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

Tarkistus 37

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 38

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

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 kaksi 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.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 



AD\903303FI.doc 23/34 PE480.661v02-00

FI

jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kolmea alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista.
Luettelo on voimassa 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen 
ajan.

jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kahta alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista.
Luettelo on voimassa 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen 
ajan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 50,13 prosenttia (eli yhteensä 
162 589 839 384 euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

(a) 62,14 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 12,01 prosenttia (eli yhteensä 
38 951 564 661 euroa) siirtymäalueille;

Poistetaan.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 
53 142 922 017 euroa) kehittyneemmille 
alueille;

(c) 16,39 prosenttia kehittyneemmille 
alueille;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) 21,19 prosenttia (eli yhteensä 
68 710 486 782 euroa) koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

(d) 21,19 prosenttia koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä 
925 680 000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa
2 artiklassa määrätyt ehdot.

(e) 0,29 prosenttia lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa
2 artiklassa määrätyt ehdot.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden 
osalta tukikelpoinen väestö, alueellinen 
vauraus, kansallinen vauraus ja 
työttömyysaste;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 

3. Vähintään 15 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 25 prosenttia
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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.

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.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020.

Perustelu

Vrt. 5. heinäkuuta 2011 komission viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta 
strategiasta vuoden 2013 jälkeen annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
(2011/2035(INI) 37 kohta.

Tarkistus 48

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 ja kehittyneempien 
alueiden osalta kohdennettuja 
kokonaismäärärahoja ei saa siirtää 
kyseisten alueluokkien välillä.

Tarkistus 49
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa 
vähemmän kehittyneet alueet ja 
siirtymäalueet kattavat vähintään 
15 prosenttia koko väestöstä, tarkistetaan, 
onko investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteeseen kohdentuvien 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen taso säilytetty 
kauden osalta.

Poistetaan.

Perustelu

Täydentävyysehdon toteutuminen olisi tutkittava kaikissa jäsenvaltioissa. Vrt. 5. heinäkuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 1 ja 2 kohta: "pitää unionin tuen 
lisäarvona myös sitä, kun kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tuetut hankkeet 
vaikuttavat osaltaan siihen, että saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, jotka liittyvät 
Euroopan yhdentymiseen, talouskasvuun, tutkimustoimintaan [...], kun tätä ei olisi voitu 
toteuttaa ilman unionin panosta".

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
90 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 
50 000 000 euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 
10.000.000 euroa, jäljempänä ’suurhanke’. 
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

Tarkistus 51
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Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suurhankkeita arvioidessaan 
komissio tutkii, voisiko rahastoista 
myönnettävä rahoitusosuus johtaa 
työpaikkojen merkittävään katoamiseen 
joissakin unionin tuotantolaitoksissa, 
jottei unionin rahoituksella tuettaisi 
tuotantotoiminnan sijainnin muuttamista 
unionin alueella.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusviranomaisen on varmistettava, 
että tehdään hallinto- ja
valvontajärjestelmiä, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä 
koskevia tarkastuksia.

Tarkastusviranomaisen on varmistettava, 
että tehdään tarkastuksia, jotka koskevat 
toimintaohjelmien hallinto- ja
valvontajärjestelmän asianmukaista 
toimintaa sekä toimista poimittua 
asianmukaista otosta komissiolle 
ilmoitettujen kustannusten perusteella. 
Kaikki käytettävät otantamenetelmät ovat 
tilastollisia menetelmiä. Kun tilastollisten 
menetelmien käyttö ei toimintojen 
vähäisen määrän vuoksi ole mahdollista, 
voidaan käyttää virallista muuta kuin 
tilastollista menetelmää, kun samalla 
varmistetaan, että ilmoitettujen 
kustannusten otos on edustava ja että 
tarkastusviranomainen voi tehdä päteviä 
johtopäätöksiä järjestelmän toiminnan 
tehokkuudesta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä 
tarkastuksia koskevien edellytysten 
vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä
142 artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
asianmukaisia tilastollisia ja muita kuin 
tilastollisia otantamenetelmiä koskevat 
säännöt.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päättäessään kyseisten asiakirjojen 
pyytämisestä komissio ottaa huomioon, 
ovatko toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmät samanlaisia kuin 
edellisellä ohjelmakaudella käytetyt 
järjestelmät ja suorittaako 
hallintoviranomainen myös 
todentamisviranomaisen tehtävät, minkä 
lisäksi se ottaa huomioon myös kaikki 
osoitukset järjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta.

Päättäessään kyseisten asiakirjojen 
pyytämisestä komissio soveltaa riskiin 
perustuvaa lähestymistapaa ottaen
huomioon, ovatko toimenpideohjelman 
hallinto- ja valvontajärjestelmät 
samanlaisia kuin edellisellä 
ohjelmakaudella käytetyt järjestelmät ja 
suorittaako hallintoviranomainen myös 
todentamisviranomaisen tehtävät, minkä 
lisäksi se ottaa huomioon myös kaikki 
osoitukset järjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta.

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

Valtuutettujen tulojen ja menojen 
hyväksyjien on selvitettävä vuosittaisissa 
toimintakertomuksissaan, kuinka 
komissio on hoitanut hyväksyntään 
liittyvää valvontatehtäväänsä.

Perustelu

Tätä asiaa käsitellään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa, joka on esitetty 
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sen lausunnon 7/2011 25 ja 26 kohdassa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva jäsenvaltio täyttää 
22 artiklan 1 kohdan edellytykset, 
komissio laatii pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä varoja 
suoraan hallinnoiden erityisohjelman 
[varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan a alakohdan] mukaisesti 
kootakseen yhteen jäsenvaltion 
keskeytetyt tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai käyttämättömät 
määrärahat ja edistääkseen 
mahdollisimman tehokkaasti kasvua 
erityisesti taloutta hyödyttävien 
infrastruktuurihankkeiden avulla.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Aloittaessaan 137 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn komissio saa tehdä 
ainoastaan sellaisia rahoitusoikaisuja, 
jotka koskevat niitä tilivuosia, joiden 
osalta tilinpäätöstiedot on toimitettu tai 
olisi pitänyt toimittaa. Menoihin, jotka 
katsotaan päätetyiksi tämän artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti ja joiden kohdalla 
132 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kolmen vuoden aika on kulunut umpeen, 
ei voi tehdä rahoitusoikaisuja, paitsi jos 
on paljastunut säännönvastaisuuksia, 
jotka koskevat 61 artiklan noudattamatta 
jättämistä sekä 136 artiklan 4 ja 
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5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi keskeyttää välimaksut 
toimintalinjojen tai toimenpideohjelmien 
tasolla kokonaan tai osittain, jos:

1. Komissio voi keskeyttää välimaksut 
toimintalinjojen tai toimenpideohjelmien 
tasolla kokonaan tai osittain, jos yksi tai 
useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan 
mukaisesti peruutetun rahastojen 
rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä
toimenpideohjelmassa, jollei 4 kohdasta 
muuta johdu.

3. Jos sääntöjenvastaisuudet on estetty, 
todettu ja oikaistu ja jäsenvaltio on 
korjannut rahoitusta asianmukaisesti, 
jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan 
mukaisesti peruutetun rahastojen 
rahoitusosuuden uudelleen ainoastaan 
kerran kyseisessä toimenpideohjelmassa, 
jollei 4 kohdasta muuta johdu

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää uudelleen varat, jos 
sääntöjenvastaisuudet on havaittu ja jäsenvaltio on itse toteuttanut asianmukaisia 
jatkotoimia.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rahoitusoikaisut eivät vaikuta 
kyseisen jäsenvaltion velvoitteeseen periä 
takaisin maksetut määrät 112 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että maksetut määrät on joka tapauksessa perittävä takaisin.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja 
täytäntöönpanosäädöksillä peruuttamalla 
toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden 77 artiklan mukaisesti 
kokonaan tai osittain, jos se tarvittavan 
tutkinnan jälkeen päätyy siihen, että:

1. Komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja 
täytäntöönpanosäädöksillä peruuttamalla 
toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden 77 artiklan mukaisesti 
kokonaan tai osittain, jos se tarvittavan 
tutkinnan jälkeen päätyy siihen, että yksi 
tai useampi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusoikaisu, joka johtaa 
nettomääräiseen oikaisuun, katsotaan 
unionin yleisen talousarvion samaan 
lukuun kuuluvaksi käyttötarkoitukseen 
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sidotuksi tuloksi.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva jäsenvaltio täyttää 
22 artiklan 1 kohdan edellytykset, 
komissio laatii pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä varoja 
suoraan hallinnoiden erityisohjelman 
[varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan a alakohdan] mukaisesti 
kootakseen yhteen jäsenvaltion 
keskeytetyt tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai käyttämättömät 
määrärahat, ja edistääkseen näillä 
varoilla mahdollisimman tehokkaasti 
kasvua erityisesti taloutta hyödyttävien 
infrastruktuurihankkeiden avulla.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
antaa lausunnon 20 artiklan 4 kohdassa, 
54 artiklan 1 kohdassa, 58 artiklassa, 
77 artiklan 1 kohdassa, 112 artiklan 
2 kohdassa, 114 artiklan 8–10 kohdassa, 
116 artiklan 1 ja 6 kohdassa, ja 
136 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
delegoiduista säädöksistä joko Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä.

Perustelu

Näin parlamentti ja neuvosto voivat kukin muodostaa kantansa tilintarkastustuomioistuimen 
asiantuntijalausunnon pohjalta.
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