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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija haluaa esittää tässä vaiheessa neuvottelumenettelyä tiettyjä tarkistuksia, jotka 
liittyvät seuraaviin seikkoihin:

– Ehdotuksen 7 artiklaan esitetyissä tarkistuksissa puututaan kahteen erilliseen seikkaan. 
Ensimmäisen tarkistuksen tavoitteena on antaa osallistuville jäsenvaltioille 
mahdollisuus nimetä yksi elin, joka antaa lausunnon tasa-arvokysymyksistä, millä 
yksinkertaistetaan huomattavasti tämän vaatimuksen täytäntöönpanoa. Toista 
tarkistusta ehdotetaan yhteistyöohjelmaa koskevan muutosmenettelyn 
selkeyttämiseksi, koska komission ehdotuksessa ei tällä hetkellä puututa tähän 
aiheeseen.

– Ehdotuksen 20 artiklaan on esitetty tarkistus Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan asetuksen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen kanssa siten, että jäsenvaltioilla voi olla 
tarkastusviranomainen ja hallintoviranomainen samassa elimessä, jos ne ovat 
toiminnallisesti riippumattomia.

– Tarkastusviranomaisilla ei ehkä ole tarvittavia oikeuksia tarkastusten tekemiseksi eri 
jäsenvaltioissa. Siksi komission ehdotuksessa sallitaan tarkastusten tekeminen niin, 
että tarkastajaryhmässä on mukana edustajia kustakin jäsenvaltiosta. Ehdotuksen 23 
artiklaan esitetyillä tarkistuksilla selvennetään, että kaikkien näiden edustajien on 
oltava riippumattomia ja että heillä on oltava tarvittava asiantuntemus ja ammatillinen 
pätevyys. Tarkastusviranomaisen olisi lisäksi selvitettävä tarkastusstrategiassa tässä 
asiassa toteutettavat toimenpiteet.

– Ehdotuksen 25 artiklaan esitetyllä tarkistuksella mahdollistetaan, että yhtä ainoaa tiliä 
voidaan käyttää kaikkiin kassavirtoihin, jotka liittyvät yksittäiseen 
yhteistyöohjelmaan. Tällainen mahdollisuus yksinkertaistaisi hallintoa ja tarjoaisi 
selkeän kirjausketjun.

Vaikka tässä vaiheessa ei ole esitetty asiaa koskevia tarkistuksia, valmistelija haluaa kiinnittää 
valiokunnan huomiota kolmeen seikkaan, jotka saattavat edellyttää lisätarkastelua yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta (COM(2011)0615) käydyn keskustelun tulosten 
perusteella.

(1) Yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
tulosten tarkastelua vuosina 2017 ja 2019 ohjelmissa asetettujen välitavoitteiden 
saavuttamisen arvioimiseksi. Ei ole täysin selvää, miten tätä vaatimusta aiotaan 
soveltaa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan asetukseen aiheeseen liittyvien 
monien toimijoiden vuoksi.

(2) Yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella otetaan käyttöön kumppanuussopimukset, 
joissa vahvistetaan järjestelyt toimenpideohjelmien yhdenmukaistamiseksi unionin 
vuoden 2020 tavoitteiden kanssa. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa 
asetuksessa ei puututa kumppanuussopimusten erityishaasteisiin, jotka johtuvat 
jäsenvaltioiden ja rakenteeltaan hyvin erilaisten kolmansien maiden rajat ylittävästä 
yhteistyöstä.
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(3) Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 41 artiklan mukaan ohjelman 
täytäntöönpanon seurantaa varten perustetaan seurantakomitea. Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevia ohjelmia varten on myös perustettava seurantakomitea. 
Komission ehdotuksessa ei kuitenkaan puututa Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevien ohjelmien erityspiirteisiin eikä erityisesti äänestysoikeuskysymykseen 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden erilaisten järjestelyjen vuoksi.

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) Unionin vuotuiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
[...]/20121 vahvistetaan yleiset periaatteet 
unionin vuotuisen talousarvion 
toteuttamisesta. On tarpeen varmistaa 
tämän asetuksen ja EAKR:stä annettujen 
säännösten yhdenmukaisuus.
___________
1 EUVL L ….

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen 
olisi vastattava kaikkien asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen 
tehtävien suorittamisesta yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa 

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen 
olisi vastattava kaikkien asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen 
tehtävien suorittamisesta yhtenäisten 
standardien varmistamiseksi koko ohjelma-
alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa 
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ohjelman tarkastusviranomaista. ohjelman tarkastusviranomaista.
Tarkastustyön asianmukaisen laadun 
varmistamiseksi olisi vaadittava 
kansainvälisten tilintarkastusstandardien 
soveltamista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen 
mukana kansallisten tasa-arvoelinten 
lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä 
toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen 
mukana kansallisten tasa-arvoelinten 
lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä 
toimenpiteistä. Jäsenvaltiot voivat nimetä 
yhden kansallisen tasa-arvoelimen, joka 
antaa kyseisen lausunnon kustakin 
yhteistyöohjelmasta kokonaisuudessaan.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on antaa osallistuville jäsenmaille mahdollisuus nimetä yksi 
elin, joka antaa lausunnon tasa-arvokysymyksistä, millä yksinkertaistettaisiin huomattavasti 
tämän vaatimuksen noudattamista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista 
komissiolle siihen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden tai niiden alueiden on 
vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa 
yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus 
sisältää myös kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan 
yhteisrahoituksen järjestämiseen 
yhteistyöohjelman toteuttamiseksi. Sama 
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menettely eli kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tai 
alueiden suostumus tarvitaan asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 26 artiklan mukaiseen 
yhteistyöohjelman tarkistamiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 15 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 20 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Perustelu

Komission ehdottama prosenttiosuus vaikuttaa liian pieneltä, sillä Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmiin liittyy erityisen paljon henkilöstömenoja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 
ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat 
samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 
1 ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat 
samassa jäsenvaltiossa.
Yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat nimetä kyseisen yhden 
hallintoviranomaisen 
todentamisviranomaiseksi.
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Perustelu

On tärkeää, että yhteistyöohjelman hallintoviranomainen ei joudu vastaamaan myös 
ohjelman todentamisesta. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää hallinto- ja 
todentamistehtävien yhdistämisestä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, 
että tehtävien erottamista koskevaa 
periaatetta noudatetaan. 

Perustelu

Tarkistus on esitetty yksinkertaistamiseksi ja Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
asetuksen yhdenmukaistamiseksi yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kanssa, sillä 
jälkimmäisessä vahvistetaan, että jäsenvaltioilla voi olla tarkastusviranomainen ja 
hallintoviranomainen samassa elimessä, jos ne ovat toiminnallisesti riippumattomia. Tämä 
mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat hyödyntää edelleen nykyisellä ohjelmakaudella 
hankittua kompetenssia. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden valvojien on mahdollisuuksien 
mukaan oltava samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat tällaisten tarkastusten 
tekemisestä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen kuuluvissa 
toimenpideohjelmissa tai kolmansien 
maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin 
liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten 
tekemisestä.

Valvojina voivat olla samat elimet kuin ne, 
jotka vastaavat tällaisten tarkastusten 
tekemisestä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen kuuluvissa 
toimenpideohjelmissa tai kolmansien 
maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka 
vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin 
liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten 
tekemisestä.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkastajien on oltava toiminnallisesti 
riippumattomia valvojista, jotka suorittavat 
22 artiklan mukaiset tarkastukset.

3. Tarkastusviranomaisen on 
varmistettava, että tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut edustajat ovat
toiminnallisesti riippumattomia erityisesti
valvojista, jotka suorittavat 22 artiklan 
mukaiset tarkastukset, ja että edustajilla 
on tarvittava asiantuntemus ja 
ammatillinen pätevyys tarkastusten 
suorittamiseksi kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien 
mukaisesti. 

Perustelu

Tarkastusviranomainen on tärkeässä osassa komission valvontatehtävän toteuttamisessa. 
Kansainvälisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien soveltaminen takaa tarkastustyön 
asianmukaisen laadun. Tällä tarkistuksella myös selvennetään, että kaikkien näiden 
edustajien on oltava riippumattomia ja heillä on oltava tarvittava asiantuntemus ja 
ammatillinen pätevyys.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetuksen (EU) N:o [...]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
116 artiklan 4 kohdassa säädettyyn 
tarkastusstrategiaan sisältyy selvitys 
toimenpiteistä, jotka 
tarkastusviranomainen toteuttaa tämän 
artiklan 3 kohdassa asetettujen 
vaatimusten noudattamiseksi.

Perustelu

Tarkastusviranomaisilla ei ehkä ole tarvittavia oikeuksia tarkastusten tekemiseksi eri 
jäsenvaltioissa. Siksi komission ehdotuksessa sallitaan tarkastusten tekeminen niin, että 
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tarkastajaryhmässä on mukana edustajia kustakin jäsenvaltiosta. Tarkastusviranomaisen olisi 
selvitettävä tässä asiassa toteutettavat toimenpiteet tarkastusstrategiassa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tarkastusviranomaisen raportit 
toimitetaan alueellisen yhteistyön 
ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisille valvontaelimille ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöohjelmille myönnetty EAKR-
tuki maksetaan yhdelle tilille, johon ei 
sisälly kansallisia alatilejä.

1. Yhteistyöohjelmille myönnetty EAKR-
tuki maksetaan yhdelle tilille, johon ei 
sisälly kansallisia alatilejä. Tätä tiliä 
voidaan käyttää kaikille ohjelmaan 
liittyville menoille ja tuloille.

Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan, että yhtä ainoaa tiliä voidaan käyttää kaikkiin kassavirtoihin, 
jotka liittyvät yksittäiseen yhteistyöohjelmaan. Tällainen mahdollisuus yksinkertaistaisi 
hallintoa ja tarjoaisi selkeän kirjausketjun.
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