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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä 
ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä 
voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o 
[…CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No 
[…ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä 
ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä 
voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o 
[…CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No 
[…ESF] aktivointitoimenpiteistä. 
Kyseisten henkilöiden määrittämistä 
koskevien kriteerien olisi vastattava 
muuttuvia taloudellisia ja sosiaalisia 
olosuhteita.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Perussopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa edellytykset, joilla komissio voi 
toteuttaa unionin yleisen talousarvion 
täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään, olisi 
täsmennettävä ja jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät 
olisi selkeytettävä. Näiden edellytysten 
avulla komission olisi voitava saada 
varmuus siitä, että jäsenvaltiot käyttävät 
rahastoa laillisesti ja asianmukaisesti ja 
Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetussa 

(5) Perussopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa edellytykset, joilla komissio voi 
toteuttaa unionin yleisen talousarvion 
täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään, olisi 
täsmennettävä ja jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät 
olisi selkeytettävä. Näiden edellytysten 
avulla komission olisi voitava saada 
varmuus siitä, että jäsenvaltiot käyttävät 
rahastoa laillisesti ja asianmukaisesti ja 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa 
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neuvoston asetuksessa (EU) N:o […],
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
tarkoitettua moitteettoman varainhoidon 
periaatetta noudattaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(’varainhoitoasetus’) tarkoitettua 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen. Toteuttaessaan talousarvion 
täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään 
komission olisi käytettävä enemmän 
toiminnantarkastuksia ja edistettävä niitä.
____________
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisten säännösten olisi oltava 
varainhoitoasetuksen säännösten 
mukaisia ja niillä olisi myös 
varmistettava, että tuettavat toimet ovat 
muun sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa 
ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden 
avulla valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos 
on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto-
ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai 
maksatushakemukseen liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista taikka jos 
asiakirjojen toimittaminen tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä varten on 

(30) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa 
ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden 
avulla valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos 
on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto-
ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai 
maksatushakemukseen liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista taikka jos 
asiakirjojen toimittaminen tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä varten on 
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laiminlyöty. laiminlyöty tai jos hankkeiden 
täytäntöönpanossa on merkittäviä viiveitä 
ja on perusteltua näyttöä siitä, että 
hankkeille asetettuja tavoitteita ei 
saavuteta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä 
unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille 
muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan 
rahastosta tukea saavien henkilöiden 
lukumäärällä.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä 
unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille 
muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan 
rahastosta tukea saavien henkilöiden 
lukumäärällä. Rahaston avulla pyritään 
varmistamaan, ettei kukaan unionissa näe 
nälkää.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
asunnottomien tai lasten 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja 
peruskulutustavaroita jaetaan 
vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
vähävaraisimpien, etenkin asunnottomien 
ja lasten, käyttöön tarkoitettuja 
peruskulutustavaroita jaetaan 
jäsenvaltioiden valitsemien 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Rahastolle kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta komission aloitteesta annettavaa 
teknistä tukea, joka toteutetaan suoran 
hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

1) Rahastolle kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 58 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta komission aloitteesta annettavaa 
teknistä tukea, joka toteutetaan suoran 
hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7) Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat 
noudattavat moitteettoman varainhoidon 
periaatetta varainhoitoasetuksen 
26 artiklan mukaisesti.

7) Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat 
noudattavat moitteettoman varainhoidon 
periaatetta varainhoitoasetuksen 
30 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle neljän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 
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yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 
seuraavat seikat:

yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 
seuraavat seikat:

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä, joka on 
tarvittaessa eriytetty kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä, joka on 
tarvittaessa eriytetty kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;
kuvauksessa on otettava huomioon 
äskettäin varattomiksi joutuneet henkilöt, 
joiden tulot ovat negatiiviset, ja 
asunnonomistajat, joiden velat ylittävät 
omaisuuden arvon;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
toimenpideohjelman muutoksen 
viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä 
kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ehdotuksensa, edellyttäen että komission 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
otettu riittävällä tavalla huomioon.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
toimenpideohjelman muutoksen 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä kun jäsenvaltio on virallisesti 
toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran 
vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin 
tasolla edustavia organisaatioita rahastosta 
annettavan tuen täytäntöönpanosta.

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran 
vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin 
tasolla edustavia organisaatioita rahastosta 
annettavan tuen täytäntöönpanosta. 
Kuulemisten tuloksista ilmoitetaan 
Euroopan parlamentille.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien 
kohteeksi valittu aineellisen puutteen 
tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja aineellista puutetta 
koskevat kansalliset olosuhteet;

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien 
kohteeksi valittu aineellisen puutteen 
tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja aineellista puutetta 
koskevat kansalliset olosuhteet sekä 
ihmiset, joilla on negatiiviset tulot ja 
joiden velat ylittävät varallisuuden arvon, 
kaikkein vähävaraisimmat ja ne, jotka 
ovat suurimmassa vaarassa joutua 
köyhyyteen;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
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menettelyä noudattaen. menettelyä noudattaen. Malli on 
arvioinnin tavoitteiden mukainen ja siinä 
noudatetaan hallinnon 
yksinkertaistamisen periaatetta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen 
tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä 
mitataan rahaston tuoma lisäarvo. 
Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen 
tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä 
mitataan rahaston tuoma lisäarvo ottaen 
huomioon äskettäin varattomiksi 
joutuneet henkilöt, joiden tulot ovat 
negatiiviset, ja asunnonomistajat, joiden 
velat ylittävät omaisuuden arvon. 
Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) jokaiselle 
elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) jokaiselle 
elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
helppopääsyiselle toteutuspaikalle siten, 
että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi 
jos tämä ei ole mahdollista 
jakeluolosuhteiden vuoksi. Tuensaajien ja 
kumppanijärjestöjen on varmistettava, 
että nämä tiedot ovat ikääntyneiden ja 
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vammaisten henkilöiden saatavilla. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille 
tarkoitetut tavarat.

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
vähävaraisimmille ja erityisesti 
asunnottomille tai lapsille tarkoitetut 
elintarvikkeet ja tavarat.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) vähävaraisimpien ja erityisesti
asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden ja
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai vähävaraisimpien ja erityisesti
asunnottomien tai lasten käyttöön 
tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission delegoidulla 
säädöksellä 59 artiklan mukaisesti
vahvistamien periaatteiden ja ehtojen 
mukaisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on nimettävä 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton.

4. Jäsenvaltion on nimettävä 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton. Tarkastusviranomaiseksi 
voidaan nimetä kansallinen 
tarkastusvirasto tai kansallinen 
tilintarkastustuomioistuin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut 
hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
vuotuinen tiivistelmä.

e) laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut 
hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
vuotuinen tiivistelmä.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
tilinpäätös;

2. laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
tilinpäätös;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. 
Tarkastusviranomaisen on toimitettava 
tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. 
Tarkastusviranomaisen on toimitettava 
tarkastusstrategia komissiolle. Komissiolle 
annetaan valta pyytää, että 
tarkastusviranomainen tekee 
tarkastusstrategiaansa muutoksia, jotka 
sen mielestä ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että tarkastukset tehdään 
asianmukaisesti ja kansainvälisesti 
hyväksyttyjä tarkastusstandardeja 
noudattaen. Näin tehdessään komissio 
varmistaa, että toiminnantarkastus on 
otettu riittävästi huomioon.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä
tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen mallit sekä 
4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

6. Komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä tarkastusstrategian, 
tarkastuslausunnon ja vuotuisen 
tarkastuskertomuksen mallit sekä 
4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän. 
Delegoidut säädökset hyväksytään 
59 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota
toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaan toiminnan tai menojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi tämän 
asetuksen mukaisesti.

3. Komissio vaatii jäsenvaltioita
toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaan toiminnan tai menojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi tämän 
asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan 
kunkin toimenpideohjelman osalta 
vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Toimenpideohjelman 
hyväksymisestä annettu komission päätös 
muodostaa varainhoitoasetuksen 
81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun 
rahoituspäätös on annettu tiedoksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen 
asetuksen mukaisen oikeudellisen 
sitoumuksen.

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan 
kunkin toimenpideohjelman osalta 
vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Toimenpideohjelman 
hyväksymisestä annettu komission päätös 
muodostaa varainhoitoasetuksen 
84 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun 
rahoituspäätös on annettu tiedoksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen 
asetuksen mukaisen oikeudellisen 
sitoumuksen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–
2022 toimitettava jokaiselta vuodelta 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden helmikuun 
15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan
mukaisesti:

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–
2022 toimitettava jokaiselta vuodelta 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden helmikuun 
15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan
mukaisesti:

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla 
nimettyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdassa;

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla 
nimettyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 5 kohdassa;

b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
sellaisena kuin se on määritelty 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
5 kohdassa;

b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
sellaisena kuin se on määritelty 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdassa;

c) lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja 
suoritetuista tarkastuksista laadittu 
vuotuinen yhteenveto, johon sisältyy 
analyysi virheiden ja puutteiden luonteesta 
ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi 

c) lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja 
suoritetuista tarkastuksista laadittu 
vuotuinen yhteenveto, johon sisältyy 
analyysi virheiden ja puutteiden luonteesta 
ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi 
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toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet; toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet;
d) nimetyn riippumattoman 
tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, 
jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon 
liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään 
lausunnon kohteena olevan tilivuoden 
osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

d) nimetyn riippumattoman 
tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, 
jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon 
liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään 
lausunnon kohteena olevan tilivuoden 
osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen
vuoden määräaika alkaa 47 artiklan 
mukaisen tilien hyväksymistä koskevan 
komission päätöksen antamisvuoden 
joulukuun 31 päivänä tai viimeistään 
loppumaksun suorittamispäivänä.

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
viiden vuoden ajan. Kyseinen viiden
vuoden määräaika alkaa loppumaksun 
suorittamispäivänä.

Mainittu kolmen vuoden määräaika lakkaa 
kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin 
tai hallintomenettelyn johdosta tai 
komission asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä.

Mainittu viiden vuoden määräaika lakkaa 
kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin 
tai hallintomenettelyn johdosta tai 
komission asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä.
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