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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa 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 asetuksessa (EU) N:o […] on 
vahvistettu yleiset periaatteet, joita 
sovelletaan unionin vuotuisen 
talousarvion toteuttamiseen. Siksi on 
tarpeen varmistaa tämän asetuksen ja 
ESR:sta annettujen säännösten 
yhdenmukaisuus.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelman viranomaisten velvoitteista 
toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja 
tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä
ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka 
osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät 
sopimuksen viranomaisten kanssa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan 
täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a 
alakohdan edellytykset sekä toiminnan 
hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevat velvoitteet täyttyvät.

(b) toimelle tukea myöntävästä ohjelmasta 
vastaavat viranomaiset täyttävät toimen 
hallinnointiin, valvontaan ja 
tarkastukseen liittyvät ohjelman 
viranomaisten velvoitteet tai tekevät 
toimen toteutusalueen viranomaisten 
kanssa sopimuksia. 

Perustelu

Mukautus asiakirjaan COM(2011)0615.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o […] 59 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen menojen lisäksi 
ESR:sta ei voida tukea infrastruktuurien, 
maan ja kiinteistöjen ostoja.

3. Asetuksen (EU) N:o […] 59 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen menojen lisäksi 
ESR:sta ei voida tukea infrastruktuurien, 
maan ja kiinteistöjen ostoja niiden arvosta 
riippumatta.

Perustelu

Vrt. COM(2011)0615.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastuksella pyritään 
yksinomaisesti varmentamaan, että 
edellytykset, joiden mukaisesti komissio 
suorittaa korvauksen 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten perusteella, täyttyvät.

Tarpeellisiksi katsotuilla 
tilintarkastuksilla pyritään varmentamaan, 
että edellytykset, joiden mukaisesti 
komissio suorittaa korvauksen 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten perusteella, täyttyvät.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos näitä rahoitusmuotoja käytetään, 
jäsenvaltiot voivat soveltaa omia 
tilintarkastuskäytäntöjään toimenpiteiden 
tueksi. Tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o […] mukaisesti näihin 
tilintarkastuskäytäntöihin ja tulokseksi 

Jos näitä rahoitusmuotoja käytetään, 
jäsenvaltiot voivat soveltaa omia 
tilintarkastuskäytäntöjään toimenpiteiden 
tueksi.
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saatuihin summiin ei kohdistu 
tilintarkastusviranomaisen tai komission 
tekemiä tarkastuksia.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 16 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat jäsenvaltioiden hakemuksiin 
sovellettavien erityissääntöjen ja -
edellytysten määrittelemistä, mukaan 
luettuna politiikkaan perustuvien takuiden 
enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, 
että niiden käyttö ei johda julkisten elinten 
kohtuuttomaan velkaantumiseen.

Komissiolle siirretään valta antaa 16 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat jäsenvaltioiden hakemuksiin 
sovellettavien erityissääntöjen ja -
edellytysten määrittelemistä, mukaan 
luettuna politiikkaan perustuvien takuiden 
enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, 
että niiden käyttö ei johda julkisten elinten 
kohtuuttomaan velkaantumiseen.
Delegoitujen säädösten on oltava unionin 
vuotuiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetussa 
asetuksessa (EU) N:o […] vahvistettujen 
periaatteiden mukaisia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteiset indikaattorit ESR-varojen 
hallinnoinnissa jäsenvaltioissa:
– jäsenvaltiossa ESR-varojen 
hallinnoinnista, myöntämisestä ja 
valvonnasta vastaavan henkilöstön 
määrä.
Kaikki tiedot on eriteltävä NUTS-tason 
mukaan.

Tarkistus 8
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia 
koskevat tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia 
koskevat tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja 
NUTS-tason mukaan.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa.
Tiedot on eriteltävä NUTS-tason mukaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja 
NUTS-tason mukaan.

Tarkistus 11
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta. Otoksen sisäinen 
validiteetti on varmistettava niin, että tiedot 
voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta. Otoksen sisäinen
validiteetti on varmistettava niin, että tiedot 
voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja 
NUTS-tason mukaan.
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