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LYHYET PERUSTELUT

Komission uudessa ehdotuksessa on monia uusia elementtejä, jotka ovat aiheuttaneet vakavia 
erimielisyyksiä sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Jälkimmäisessä tapauksessa 
erimielisyyksiä on ilmennyt sekä poliittisten ryhmien välillä että samaa poliittista suuntausta 
edustavien jäsenten välillä. Vaakalaudalla olevat asiat eivät ole vähämerkityksisiä: alati 
kasvavan yhteisön yhteenkuuluvuus ja yhteiseen solidaarisuuteen perustuva sellaisten 
jännitteiden lievittäminen, jotka aiheutuvat eri jäsenvaltioiden, alueiden ja kansojen 
keskinäisestä riippuvuudesta. Tällainen solidaarisuus on mahdotonta etenkin 
työllisyysnäkökohtien ja sosiaalisten näkökohtien perusteella, jollei yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia varmisteta. Siksi on tarpeen käsitellä aiemmista, taloudellisista ja 
sosiaalisista eroista johtuvaa epätasa-arvoa mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja kestävästi. 
Tämä on paras tavoite uudella vuosisadalla, jolla Euroopasta on tullut talouden jättiläinen 
mutta jolla ei ole vielä luotu tiheää ja harmonista solidaarisuuden kudosta.

Vaikka Eurooppa on aiemmin menestynyt ja saanut aikaan huomiota herättäviä saavutuksia 
integraation saralla, sillä on nyt edessään monentyyppisiä kriisejä. Eurooppa kohtaa 
samanaikaisesti luonteeltaan institutionaalisia, taloudellisia, sosiaalisia ja demografisia 
haasteita että energiapolitiikkaa, liikennettä ja logistiikkaa koskevia haasteita. Samalla nämä 
haasteet voidaan nähdä mahdollisuuksina edellyttäen, että ne perustuvat riittäviin muutoksiin, 
kuten sellaisiin, jotka puolestaan perustuvat kestävään tasapainoon ja edustavat jatkuvuutta ja 
ennakoitavuutta. Radikaalimpia muutoksia on siis lähestyttävä varovasti ja harkiten etenkin, 
jos on kyse täytäntöönpanovaltaa käyttävien toimielinten toimivasta järjestelmästä.

Käsiteltävänä oleva lainsäädäntöehdotus perustuu ajattelumalliin, joka periytyy yli puolen 
vuosisadan takaiselta ajalta, jossa korostetaan rauhaa ja kehitystä ja perustajajäsenvaltioiden 
alkuaikojen solidaarisuutta. Nykyään on kuitenkin kehitettävä yhä enemmän 
yhteenkuuluvuutta. Tämä on johtanut mentaliteettiin, josta on tullut viime vuosikausina 
kaikkein tärkein ja samalla houkuttelevin motiivi laajentumiselle uusien jäsenvaltioiden osalta 
alati kasvavassa unionissa. Tämä on totta sikäli, että näihin päiviin saakka sisämarkkinoiden 
ja yhteisten toimenpiteiden vahvuus on piillyt järjestelmässä, joka takasi solidaarisuuteen 
perustuvan tietynasteisen yksityiskohtaisen uudelleenjaon.

Kaikilla olisi oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä Euroopan solidaarisuudesta ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet ja niiden väkiluku etenkin siten, että hyväksyttäväksi 
jätetyn säädöksen ei pitäisi olla samalla yksittäisten jäsenvaltioiden kannalta niin suuri 
heikennys, että sitä ei voida hyväksyä. Tämä ei ole mikään pieni tehtävä. Tämän ei 
kuitenkaan pitäisi tarkoittaa mitään poikkeamista siitä, että on suotavaa lisätä yhteisten 
varojen hallinnoinnin kurinalaisuutta. Pikemminkin on niin, että eurooppalaisten 
veronmaksajien varoja ei pidä käyttää ajattelemattomasti ja vastuuttomasti.

Tällöin ei pidä kuitenkaan tehdä tiukkuudesta itsetarkoituksellista tai asettaa entistä 
epäkäytännöllisempiä hallinnollisia vaatimuksia toteutuksesta vastaaville jäsenvaltioille 
samalla kun saatavia karsitaan. Sekä toimivallan että velvoitteiden (vastuun) on oltava 
oikeassa suhteessa oikeuksiin ja odotuksiin, ja niiden on kaikkien jakaannuttava oikeassa 
suhteessa instituutioiden kesken. Valmistelija uskoo vakaasti, että komission toimivallan 
kasvaessa sen vastuuta ei pitäisi vähentää samassa suhteessa. Kansallisen hallinnon tai 
alue- tai paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden rasituksen vähenemistä olisi muutettava 
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vain oikeasuhteisesti ja perusteltavissa olevin määrin riittävien laskelmien ja tosiseikkojen 
perusteella.

Säädöksen ainoana tarkoituksena olisi oltava sen varmistaminen, että jokainen Euroopan 
kansalaisten solidaarisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen kohdennettu sentti päätyy sinne, minne 
se on tarkoitettu. Suurten laajentumisten ja integroituneempien sisämarkkinoiden 
kehittymisen myötä lopputuloksena ei saa olla, että vähemmän varoja päätyy kohteisiin, joissa 
niitä tarvitaan.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rakennerahastoissa olisi niiden 
suunnitteluvaiheesta täytäntöönpanoon 
asti otettava huomioon eurooppalaisia 
pk--yrityksiä tukevan aloitteen (Small 
Business Act) prioriteetit ja periaatteet, 
erityisesti "pienet ensin" -periaate.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti
kumppanuudet toimivaltaisten alue-, 
paikallis- ja kaupunkiviranomaisten sekä 
muiden viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
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elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä käytännesäännöistä, jotta 
voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä sukupuolten tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden edistämisestä 
vastaavien elinten kanssa, samoin kuin 
sosiaalista osallisuutta edistävien 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisopolitiikan aloilla toimivien 
järjestöjen kanssa. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä ryhmiin, joita ohjelmat 
saattavat haitata ja joiden saattaa olla 
vaikeaa vaikuttaa ohjelmiin. Kumppanien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä olisi 
noudatettava parhaita käytäntöjä. Kunkin 
jäsenvaltion olisi varmistettava teknisen 
tuen riittävä taso, jotta helpotettaisiin 
kumppanien osallisuutta ja osallistumista 
ohjelmointityön kaikissa vaiheissa.
Tällaisen kumppanuuden tarkoituksena on 
noudattaa monitasohallintoperiaatetta, 
varmistaa tiettyjen sidosryhmien 
sitoutuminen suunniteltuihin tukitoimiin 
sekä ottaa huomioon asiaankuuluvien 
toimijoiden kokemukset ja taitotieto. Sen 
vuoksi kumppanien olisi edustettava 
erilaisia alueellisia tasoja ja vastattava 
jäsenvaltioiden instituutiorakennetta. 
Kumppanien olisi valittava ja nimettävä 
jäsenet, joiden ne haluavat edustavan 
niitä seurantakomiteassa. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
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tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen SEU-sopimuksen 2 artiklan 
ja SEUT-sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen ja vammaisten 
osallistumisen turvaamiseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen osapuolia, 
ja loputkin jäsenvaltiot ratifioivat 
parhaillaan kyseistä sopimusta. 
Hankkeiden toteutuksessa on tärkeää, että 
yleissopimuksesta johtuvat, muun muassa 
koulutusta, työllisyyttä ja 
pääsyedellytyksiä koskevat velvoitteet 
otetaan huomioon kaikissa yhteisen
strategiakehyksen rahastoista tuettavissa 
hankkeissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen olisi 
keskitettävä tukensa rajalliseen joukkoon 
yhteisiä temaattisia tavoitteita. Kunkin 

(13) Kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston tarkka soveltamisala olisi 
vahvistettava rahastokohtaisissa 
säännöissä.
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yhteisen strategiakehyksen rahaston tarkka 
soveltamisala olisi vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä, ja se 
voidaan rajoittaa koskemaan vain joitakin 
tässä asetuksessa määriteltyjä temaattisia 
tavoitteita.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi hyväksyttävä delegoidulla 
säädöksellä yhteinen strategiakehys, jolla 
unionin tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi. Yhteisen strategiakehyksen 
olisi edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin kehityksen 
edistämiseksi olisi määritettävä yhteinen 
strategiakehys, jotta ohjelmasuunnittelulle 
voitaisiin tarjota selkeämmät strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla. Yhteisen strategiakehyksen olisi 
edistettävä alakohtaista ja alueellista 
koordinointia unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa. Olisi 
siirrettävä komissiolle valta antaa 
delegoitu säädös yhteisen 
strategiakehyksen täydentämiseksi 
keskeisillä toimenpiteillä, joiden avulla 
unionin tavoitteet muunnetaan yhteistä 
strategiakehystä koskeviksi suosituksiksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa, 
erityisesti tässä asetuksessa mainittujen 
kumppaneidensa kanssa, ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden kansallisen 
uudistusohjelmansa mukainen
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yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi valittava
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät ja asetettava ne kansalliseen 
yhteyteen sekä vahvistettava määrätietoiset 
sitoumukset unionin tavoitteiden 
toteuttamisesta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmatyön kautta sekä 
vahvistettava säännökset, joilla pyritään 
takaamaan erityisesti pk-yritysten ja 
mikroyritysten mahdollisuudet saada 
tukea kyseisistä rahastoista sekä 
takaamaan, että yhteisen strategisen 
viitekehyksen rahastoja käytetään 
tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot ja niiden 
täyttymistä koskevat perusteet. Tällaisten 
ennakkoehtojen olisi oltava 
merkityksellisiä sen kannalta, miten 
tuloksellista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista myönnettävä tuki on 
soveltuvissa investointitapauksissa.
Komission olisi tehtävä arviointi näiden 
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon aiemmat 
kokemukset. Tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio selvästi ei täytä ennakkoehtoja 
komission suosituksista huolimatta, 
komissiolle olisi annettava valta 
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keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut.
Päättäessään maksujen keskeyttämisestä 
komission on otettava huomioon 
keskeytyksen taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset. Keskeytykset olisi lopetettava 
ja varat asetettava jälleen saataville heti, 
kun jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti,
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Tuloskehyksessä 
olisi oltava kunnianhimoisia mutta 
realistisia tavoitteita, ja siinä olisi otettava 
huomioon jäsenvaltion erityisolosuhteet ja 
sen suunnittelemien toimenpiteiden 
luonne. Komission olisi tarkasteltava 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ohjelmien tuloksia kahdesti 
ohjelmakauden aikana vuosina, joista 
jäsenvaltio ja komissio sopivat yhdessä.
Komission olisi tarjottava jäsenvaltiolle 
asianmukaista teknistä tukea, mikäli 
asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu.
Komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut.
Päättäessään keskeyttää maksut 
komission olisi otettava huomioon kaikki 
taloudellisissa ja sosiaalisissa oloissa 
tapahtuneet muutokset, jotka saattavat 
vaikuttaa välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamiseen, ja keskeytyksen 
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. 
Keskeytykset olisi lopetettava ja varat 
asetettava jälleen saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
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toimenpiteet.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen, ja otetaan huomioon 
maan kansallinen uudistusohjelma.
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jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voitaisiin hyödyntää 
mahdollisuudet paremmin paikallisella 
tasolla, on tarpeen vahvistaa ja edistää 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita säätämällä kaikkia 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt ja tiivis 
koordinointi. Olennaisena periaatteena 
olisi pidettävä sitä, että vastuu paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanosta 
annetaan paikallisille toimintaryhmille, 
jotka edustavat paikallisyhteisön etuja. 
Olemassa olevat LEADER-ryhmät olisi 
tunnustettava.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On hyödyllistä määrittää, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, johon annetaan rahoitusta 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista.

(36) On hyödyllistä määrittää, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, johon annetaan rahoitusta 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä asetuksessa tarkoitetuille 
kumppaneille, mukaan lukien 
alakohtaiset kattojärjestöt ja valtioista 
riippumattomat järjestöt, kirkot, 
sosioekonomiset kumppanit sekä 
paikallis-, kaupunki- ja alueviranomaisia 
edustavat verkostot ja liitot, myönnetään 
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riittävästi teknistä tukea, jotta helpotetaan 
niiden osallistumista koko 
ohjelmasuunnittelutyöhön.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -
tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset kriteerit 
niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava ”Verkkojen Eurooppa” -
väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
”Verkkojen Eurooppa” -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset 
kriteerit niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava ”Verkkojen Eurooppa” 
-väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
”Verkkojen Eurooppa” -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
"investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin"-tavoitteeseen 
tarkoitetuista varoista asetettava syrjään 
suoritusvarauksena kunkin rahaston sekä 
kunkin jäsenvaltion jokaisen alueluokan 
osalta.

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Kun kaupunki- tai 
aluekehitysstrategia edellyttää 
yhdennettyä lähestymistapaa, koska siihen 
sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

(65) Kun kaupunki- tai maaseutualueiden 
kehittämisstrategia edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, koska siihen sisältyy 
yhden tai usean toimenpideohjelman 
useampaan kuin yhteen toimintalinjaan 
liittyviä investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet olisi toteutettava 
yhdennettynä alueellisena investointina 
toimenpideohjelman puitteissa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan. Vastuun 
sen varmistamisessa, että yleisölle 
annetaan asianmukaiset tiedot, olisi oltava 
sekä hallintoviranomaisilla että 
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tuensaajilla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.

tuensaajilla, mutta varsinkin komissiolla. 
Nykytekniikalla on mahdollista julkistaa 
havainnollisella tavalla maakohtaiset 
rahavirrat ja rahastojen käytöllä 
saavutetut tulokset yhdellä keskitetyllä 
verkkosivustolla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Jotta voitaisiin varmistaa rahastojen 
saavutuksista annettavan tiedon laaja 
jakelu ja unionin asema tässä yhteydessä 
sekä tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista, tässä 
asetuksessa olisi määriteltävä 
yksityiskohtaiset säännöt tiedottamis- ja 
viestintätoimenpiteistä sekä näiden 
toimenpiteiden tietyistä teknisistä piirteistä.

(71) Jotta voitaisiin varmistaa rahastojen 
saavutuksista annettavan tiedon laaja 
jakelu ja unionin asema tässä yhteydessä 
sekä tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista erityisesti eri 
sidosryhmiä edustavien järjestöjen kautta, 
tässä asetuksessa olisi määriteltävä 
yksityiskohtaiset säännöt tiedottamis- ja 
viestintätoimenpiteistä sekä näiden 
toimenpiteiden tietyistä teknisistä piirteistä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Jotta voitaisiin suojata unionin 
taloudellisia etuja ja tarjota ohjelmien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen tarvittavat resurssit, olisi 
oltava toimenpiteitä, joiden avulla 

(85) Jotta voitaisiin suojata unionin 
taloudellisia etuja ja tarjota ohjelmien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen tarvittavat resurssit, olisi 
oltava toimenpiteitä, joiden avulla 
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komissio voi keskeyttää maksatuksen 
toimintalinjan tai toimenpideohjelman 
tasolla.

komissio voi keskeyttää maksatuksen 
toimintalinjan tai toimenpideohjelman 
tasolla. Päättäessään maksujen 
keskeyttämisestä komission on otettava 
huomioon keskeytyksen vaikutukset 
kyseisen alueen talouteen ja 
yhteiskuntaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemisen tavoitteita ja edellytyksiä 
koskevat käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 

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

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä sovittujen 
kumppanuussopimusten hyväksymisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta; sekä rahastojen 
osalta päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
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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.

rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) 'yhteisellä strategiakehyksellä' 
asiakirjaa, jolla tarjotaan 
ohjelmasuunnittelulle strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla, edistetään alakohtaista ja 
alueellista koordinointia unionin 
tukitoimissa yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen osalta sekä muiden 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja 
välineiden kanssa ja vahvistetaan 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa, jotta 
saavutetaan sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta kestävä kehitys. Siirretään 
komissiolle valta antaa 142 artiklan 
mukaisesti yhteisen strategiakehyksen 
täydentämistä koskevia delegoituja 
säädöksiä, joissa muunnetaan unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä koskevan strategian tavoitteet 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskeisiksi toimenpiteiksi siten, että 
vahvistetaan kunkin temaattisen 
tavoitteen osalta suosituksia, jotka kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston on 
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otettava huomioon ensisijaisten 
investointikohteiden mukaisesti, otetaan 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet, 
haasteet ja mahdollisuudet ja kestävän 
aluekehityksen tarvittava joustavuus ja 
ehdotetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen yhteistyön painopistealueita;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, johon kumppanit 
osallistuvat 5 artiklassa vahvistettua 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen ja
jonka tavoitteena on panna täytäntöön 
unionin ja jäsenvaltioiden monivuotiset 
yhteiset toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) 'valtiontuella' Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 
artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvaa tukea, jonka tässä asetuksessa 
katsotaan sisältävän myös 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
15 päivänä joulukuuta 2006 annetussa 
komission asetuksessa (EY) N:o 
1998/2006, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
maataloustuotteiden tuotannon alalla 20 

(10) ’valtiontuella’ Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvaa tukea, jonka tässä asetuksessa 
katsotaan sisältävän myös 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
15 päivänä joulukuuta 2006 annetussa 
komission asetuksessa (EY)
N:o 1998/2006, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
maataloustuotteiden tuotannon alalla 
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päivänä joulukuuta 2007 annetussa 
komission asetuksessa (EY) N:o 
1535/2007 ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
kalastusalalla ja asetuksen (EY) N:o 
1860/2004 muuttamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 2007 annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 875/2007 tarkoitetun 
vähämerkityksisen tuen;

20 päivänä joulukuuta 2007 annetussa 
komission asetuksessa (EY) 
N:o 1535/2007 ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
kalastusalalla ja asetuksen (EY) 
N:o 1860/2004 muuttamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 2007 annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 875/2007 ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamisesta yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville 
yrityksille myönnettävään 
vähämerkityksiseen tukeen 25 huhtikuuta 
2012 annetussa komission asetuksessa 
(EY) N:o 360/20121 tarkoitetun 
vähämerkityksisen tuen sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
106 artiklan 2 kohdan määräysten 
soveltamisesta tietyille yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja tuottaville yrityksille 
korvauksena julkisista palveluista 
myönnettävään valtiontukeen 20 päivänä 
joulukuuta 2001 tehdyssä komission 
päätöksessä 2012/21/EU2 tarkoitetun 
tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyviä palveluja tuottaville yrityksille 
julkisista palveluista myönnettävän tuen.

_______________
1 EUVL L 114, 26.4.2012, s. 8.
2 EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3.

Perustelu

Julkisten palvelujen toimittaminen olisi sisällytettävä 'valtiontuen' määritelmään, koska se on 
yksi valtiontuen muodoista.

Tarkistus 24

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

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

(18) 'kumppanuussopimuksella' 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
5 artiklassa vahvistettua 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti, ottaen 
huomioon kansallinen uudistusohjelma 
sekä alueiden erilaiset tarpeet sekä 
varmistaen niiden kestävän kehityksen 
edellyttämä joustavuus, ja jonka komissio 
hyväksyy arvioinnin ja jäsenvaltion kanssa 
käydyn vuoropuhelun jälkeen;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) 'ennakkoehdolla' konkreettisesti ja 
täsmällisesti ennalta määriteltyä 
ratkaisevaa tekijää, joka on välttämätön 
edellytys yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta rahoitettavien investointien 
konkreettisen sisällön tulokselliselle ja 
tehokkaalle täytäntöönpanolle, kytkeytyy 
siihen tosiasiallisesti ja vaikuttaa siihen 
välittömästi.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen 
kansallisten uudistusohjelmien mukaisesti 
ottaen huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
9 artiklan, asiaankuuluvat yhdennetyt 
suuntaviivat, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
121 artiklan 2 kohdan mukaiset 
asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset 
sekä neuvoston Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuki on unionin politiikkojen ja 
prioriteettien mukaista ja että se täydentää 
unionin muita välineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuki on unionin asiaankuuluvien
politiikkojen ja prioriteettien mukaista 
monialaiset tavoitteet mukaan luettuina ja 
että se täydentää unionin muita välineitä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien 
järjestelyjen ja erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon tarvittavien, 
raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien taloudellisten ja 
hallinnollisten resurssien osalta on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate 
kohdennettavan tuen määrän ja 
edunsaajien koon suhteen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta.

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta sekä 
tiedottamalla mahdollisille tuensaajille 
rahoitusmahdollisuuksista ja tekemällä 
koheesiopolitiikan roolista ja 
saavutuksista yleisesti tunnettuja.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Suorittaessaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen.

10. Suorittaessaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien, kansallisten viranomaisten, 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
hallinnon eri tasoilla 
hallintoviranomaisina toimivien elinten
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hallinnollisen rasituksen vähentämiseen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien 
kumppaneiden kanssa:

1. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten
on järjestettävä kumppanuussopimuksen ja 
kunkin ohjelman osalta kumppanuudet 
seuraavien kumppaneiden kanssa:

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

(a) muut asianomaiset viranomaiset;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet, 
mukaan lukien voittoa tavoittelemattomat 
sosiaalista osallistumista edistävät 
järjestöt ja kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisopolitiikan aloilla toimivat järjestöt,
sekä sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
kumppanuuteen mukaan sellaiset elimet, 
järjestöt ja ryhmät, jotka saattavat 
vaikuttaa ohjelmien täytäntöönpanoon tai 
joihin ohjelmien täytäntöönpano saattaa 
vaikuttaa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä ryhmiin, joihin ohjelmat 
saattavat vaikuttaa ja joilla saattaa olla 
vaikeuksia vaikuttaa ohjelmiin, erityisesti 
muita heikommassa asemassa oleviin ja 
syrjäytyneisiin ryhmiin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta ja edellä 
1 kohdassa tarkoitettua 
kumppanuussopimusta noudattaen 
jäsenvaltioiden institutionaalisen 
rakenteen mukaisesti eri alueellisia tasoja 
edustavat kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmistelun kaikkiin 
vaiheisiin sekä ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti. 
Kumppaneiden on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi eurooppalaisten 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten sekä 
kumppanijärjestöjen kuulemisen jälkeen
antaa eurooppalaiset käytännesäännöt, 
joissa vahvistetaan tavoitteet ja 
edellytykset kumppanuuden 
täytäntöönpanon tukemiseksi sekä tietojen, 
kokemusten, tulosten ja hyvien 
käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pannessaan täytäntöön yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja asiasta 
vastaavat viranomaiset edistävät 
5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kohtuullista 
osallistumista rahoitustoimenpiteisiin ja 
toimenpiteiden saatavilla oloa erityisesti 
köyhyyden torjunnan ja sosiaalisen 
osallistumisen, sukupuolten tasa-arvon 
sekä yhtäläisten mahdollisuuksien osalta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Miesten ja naisten välisen tasa-arvon
edistäminen sekä syrjimättömyys

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien
edistäminen sekä syrjimättömyys
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
sukupuolinäkökohtien yhdenmukaisen
huomioon ottamisen kaikissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen valmistelua, 
ohjelmointia, täytäntöönpanoa, valvontaa 
ja arviointia koskevissa vaiheissa 
oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti 
käyttämällä sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan budjetoinnin 
menettelyitä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi, 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
estämiseksi ja varmistaakseen, että 
vältetään eriytyminen ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana 
kiinnittäen erityistä huomioita sellaisiin 
henkilöihin, joihin kohdistuu monenlaista 
syrjintää.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Vammaisten mahdollisuuksien 

turvaaminen
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
vammaisten mahdollisuudet turvataan 
ohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) pienten, keskisuurten ja mikroyritysten
sekä itsenäisten ammatinharjoittajien 
yritysten, maatalousalan (Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn 
parantaminen;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen

(6) ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen sekä 
energian ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) kestävien ja laadukkaiden 
työpaikkojen edistäminen ja työvoiman 
vapaaehtoisen liikkuvuuden tukeminen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden ja syrjinnän torjunta;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen,
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) investoiminen liikuntarajoitteisten, 
myös vanhusten ja vammaisten, 
osallistumismahdollisuuksiin;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
sekä työmarkkinaosapuolten valmiuksien 
luomisen edistäminen.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Liitteessä -I vahvistettu yhteinen 
strategiakehys tarjoaa strategiset 
suuntaviivat ohjelmasuunnittelulle 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
hyödyntämiselle pyrittäessä saavuttamaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
ottaen huomioon alueiden erilaiset 
tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet ja 
kestävän aluekehityksen tarvittava 
joustavuus, jotta voidaan edistää unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sisältö Sisältö
Yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetaan

Yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetaan yhteistyössä eurooppalaisten 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset 
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toimenpiteet;
(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimilla aiotaan tarttua;
(c) yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevat monialaiset 
periaatteet ja poliittiset tavoitteet;

(c) yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevat monialaiset 
periaatteet ja poliittiset tavoitteet;

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien 
painopistealueet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;
(e) yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskinäiset sekä muihin asiaankuuluviin 
unionin politiikkoihin ja välineisiin 
kytkeytyvät koordinointimekanismit, 
ulkoiset yhteistyön välineet mukaan 
luettuina;

(e) yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskinäiset sekä muihin asiaankuuluviin 
unionin politiikkoihin ja välineisiin 
kytkeytyvät koordinointimekanismit, 
ulkoiset yhteistyön välineet mukaan 
luettuina;

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

(f) mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
muiden politiikkojen välineiden kanssa ja 
kansallisen uudistusohjelman mukaisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen asiaankuuluvien
maakohtaisten suositusten kanssa ja 
neuvoston Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa.

Siirretään komissiolle valta antaa kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti yhteisen 
strategiakehyksen täydentämiseksi 
seuraavasti:
(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston keskeisiä toimenpiteitä koskevat 
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suositukset;
(b) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueita sekä alueita, joihin liittyy 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat keskeiset alueelliset ongelmat, 
joihin yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen toimilla aiotaan puuttua;
(c) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien 
painopistealueet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat jäsenvaltioiden 
ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
12 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyminen ja uudelleentarkastelu Poistetaan.
Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.
Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia 
muuttuu merkittävästi, komissio 
tarkastelee yhteistä strategiakehystä 
uudelleen ja tarvittaessa hyväksyy 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
delegoidulla säädöksellä 142 artiklan 
mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
ehdotettava kuuden kuukauden kuluessa 
tarkistetun yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä muutoksia 
kumppanuussopimuksiinsa ja ohjelmiinsa 
varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
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strategiakehyksen kanssa.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on yhdessä 
alueviranomaisten kanssa valmisteltava 
kumppanuussopimus 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliselle ajanjaksolle.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten on 
laadittava kumppanuussopimus 
yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet,
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa 
asetetut tavoitteet, jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

i) analyysi eroista ja kestävään 
kehitykseen liittyvistä tarpeista viitaten 
temaattisiin tavoitteisiin, tämän asetuksen 
6, 7, 7 a ja 8 artiklassa määriteltyihin 
monialaisiin periaatteisiin ja yhteisessä 
strategiakehyksessä määriteltyihin
suositeltuihin toimenpiteisiin, ottaen 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa asiaankuuluvissa
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset ja jäsenvaltion 
kansallisen uudistusohjelman;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

ii) ohjelmista tehty tiivistelmäanalyysi, 
joka sisältää temaattisten tavoitteiden 
valintaa koskevat perustelut, yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen alustavan jaon sekä yhteenvedon 
kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston tärkeimmistä odotetuista 
tuloksista;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
yhteenveto kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tärkeimmistä 
odotetuista tuloksista;

Poistetaan.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
ohjeellinen luettelo EAKR-asetuksen 
8 artiklassa tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suuressa syrjintävaarassa tai köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa 
olevien kohderyhmien tarpeisiin ja 
kiinnitetään erityistä huomiota vammaisiin 
ja sosiaalisesti syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
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strategiakehyksen rahastojen osalta; jako asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta, jotta 
voidaan edistää köyhyyden torjuntaan 
tähtäävien kansallisten strategioiden 
täytäntöönpanoa;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tapa, jolla yhteisen 
strategiakehyksen rahastot edistävät 
sellaisten kansallisiin uudistusohjelmiin 
sisältyvien yhdennettyjen kansallisten 
köyhyyden torjuntaa koskevien 
strategioiden toteutumista, joilla 
edistetään köyhyydestä kärsivien ja 
sosiaalisesti syrjäytyneiden tai 
köyhtymisvaarassa tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien ryhmien 
osallisuutta, kuten korostetaan 
kansallisissa sosiaaliraporteissa;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan työttömyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
kiinnitetään erityistä huomiota 
nuorisotyöttömyyteen selostaen niitä 
toimenpiteitä, joilla työttömyyttä pyritään 
rahastojen kussakin strategiassa 
vähentämään, sekä tähän tarkoitukseen 
osoitettavien määrärahojen jako;
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta – 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 asiaankuuluvien
ennakkoehtojen täyttymisen arvioinnista 
sekä kansallisella ja alueellisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla– 1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

iv) toteutetut toimenpiteet 
monitasohallintoperiaatteen 
täytäntöönpanemiseksi, 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden ottamiseksi 
mukaan ja näiden toimenpiteiden 
tehostamiseksi, ohjeellinen luettelo 
kumppaneista sekä niiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
14 artikla– 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv a) eritelmä kumppanuuden 
täytäntöönpanon oikeudellisista ja 
hallinnollisista esteistä jäsenvaltioissa ja 
esteiden poistamiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä;
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
14 artikla– 1 kohta – d alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv b) eritelmä merkityksellisten nykyisten 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
kumppanuuksien ja monitasoisen 
hallinnon rakenteista sekä siitä, miten ne 
otetaan huomioon;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen arviointi, onko viranomaisten ja, 
tapauksen mukaan, tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia tarpeen vahvistaa, 
ja tässä tarkoituksessa toteutettavat 
toimenpiteet;

i) sen arviointi, onko viranomaisten ja 
tuensaajien sekä 5 artiklan 1 kohdan a, b 
ja c alakohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden hallinnollisia valmiuksia 
tarpeen vahvistaa, ja tässä tarkoituksessa 
toteutettavat toimenpiteet;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
14 artiklan a kohdan iii–iv alakohdassa ja 
vi–vii alakohdassa sekä d kohdan i–iii 
alakohdassa tarkoitettujen
kumppanuussopimuksen osien
hyväksymisestä viimeistään neljä
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
toimittanut sopimuksen, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
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huomioon. Kumppanuussopimus tulee 
voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
yleistavoitteiden toteuttamisen suhteen, ja 
vastattava samalla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
maakohtaisissa suosituksissa, sellaisina 
kuin ne ovat muunnettuina kansallisen 
uudistusohjelman ja muiden strategioiden 
yhteydessä, ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annetuissa asiaankuuluvissa neuvoston 
suosituksissa mainittuihin haasteisiin sekä 
otettava huomioon kansalliset, alueelliset 
ja paikalliset tarpeet.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.

1. Ennakkoehdot ja niiden täyttymistä 
koskevat vastaavat perusteet on 
määriteltävä kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö ennakkoehdot, jotka ovat 
merkityksellisiä sen kannalta, miten 
tuloksellista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista myönnettävä tuki on 
soveltuvissa investointitapauksissa, 
hallinnon eri tasojen toimivallan jaon 
mukaisesti. Arvioinnissa on sovellettava 
yhteistä menetelmää, ja siihen on otettava 
mukaan 5 artiklassa tarkoitetut 
kumppanit.

Tarkistus 71

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 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
saattaa muodostua peruste maksujen 
keskeyttämiseen. Päättäessään maksujen 
keskeyttämisestä komission on otettava 
huomioon keskeytyksen taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset. Jos jo täytettyä 
ennakkoehtoa ei pidetä täytettynä 
ohjelman täytäntöönpanon aikana, 
komissiolle saattaa muodostua myös 
peruste maksujen keskeyttämiseen.
Keskeytykset on lopetettava ja varat 
asetettava jälleen saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun komissio toimii 5 kohdan 
mukaisesti, se ottaa huomioon 
asianomaisen jäsenvaltion tilanteen ja 
aiemmat kokemukset asiaankuuluvien 
ennakkoehtojen täyttymisestä.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Suoritusvaraus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa vuosina 2017 ja 
2019 ottaen huomioon asiaankuuluvassa 
kumppanuussopimuksessa ja ohjelmissa 

1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa ottaen huomioon 
asiaankuuluvassa 
kumppanuussopimuksessa ja ohjelmissa 
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esitetyn tuloskehyksen. Tuloskehyksen 
vahvistamismenetelmä esitetään liitteessä 
I.

esitetyn tuloskehyksen. Tuloksia 
tarkastellaan kahdesti ohjelmakauden 
aikana. Jäsenvaltio ja komissio sopivat 
vuosista, joina arviointi toteutetaan. 
Tuloskehyksen vahvistamismenetelmä 
esitetään liitteessä I.

Perustelu

Jäsenvaltion ja komission olisi sovittava yhdessä tulosten tarkastelua koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä, jotta voidaan varmistaa joustavuus ja ottaa huomioon eri 
jäsenvaltioiden tilanne.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina 
2017 ja 2019 toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden 
tarkasteluvuosina toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarkastelussa on otettava huomioon 
kaikki taloudellisissa ja sosiaalisissa 
oloissa tapahtuneet muutokset, jotka 
saattavat vaikuttaa ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 77
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä mainitun tarkastelun lisäksi 
komission on huolehdittava 
varhaisvaroitusjärjestelmän tavoin 
toimivasta jatkuvasta seurannasta 
sellaisten ohjelmien havaitsemiseksi, jotka 
eivät edistä yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen päämäärien ja tavoitteiden 
toteutumista, maksujen keskeytyksen 
ehkäisemiseksi.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.

1. Jos ensimmäisenä tarkasteluvuonna 
toteutetussa tulosten tarkastelussa ilmenee, 
että ohjelman prioriteetissa ei ole 
saavutettu välitavoitteita, jotka on asetettu 
ensimmäistä tarkasteluvuotta edeltävälle 
vuodelle, komissio antaa kyseessä olevalle 
jäsenvaltiolle suosituksia.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu. Jäsenvaltion 
on tehtävä ehdotus suoritusvarauksen 

2. Tulosten toisena tarkasteluvuotena 
komissio antaa tuolloin tehtävän 
lopullisen tarkastelun perusteella
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston ja jäsenvaltion 
osalta ohjelmat ja prioriteetit, joiden 
välitavoitteet on saavutettu, ottaen 
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kohdentamisesta kyseisessä komission 
päätöksessä ilmoitettujen ohjelmien ja 
prioriteettien osalta. Komissio hyväksyy 
kyseisten ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita 
tietoja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, suoritusvarausta ei 
kohdenneta kyseisten ohjelmien tai 
prioriteettien osalta.

huomioon muun muassa ulkoiset 
olosuhteet sekä EU:n ja asianomaisen 
jäsenvaltion BKT:n muutokset. Komissio 
hyväksyy kyseisten ohjelmien muutoksen 
26 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetusta tulosten 
tarkastelusta käy ilmi, että prioriteetin 
osalta tuloskehyksessä asetetut 
välitavoitteet ovat selvästi jääneet 
saavuttamatta, komissio voi keskeyttää 
ohjelman prioriteetin välimaksut kokonaan 
tai osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn ja komission 
aiempien huomautusten mukaisesti.
Päättäessään maksujen keskeyttämisestä 
komission on otettava huomioon 
keskeytyksen taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset. Keskeytys on lopetettava ja 
varat asetettava jälleen saataville heti, 
kun jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
IV luku – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Makrotaloudelliset ehdot Tuki vakavista talousarviovaikeuksista 
kärsiville jäsenvaltioille
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kukin jäsenvaltio laatii 
kuulemissuunnitelman ja julkistaa 
kuulemisten tulokset ennen ohjelmien 
valmiiksi saattamista.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 48 
artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
3 kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen toimittamisesta, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden kuluessa 
yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymisestä. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Tarkistus 85
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Monista rahastoista (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
rahoitettavien ohjelmien käyttöönottoa 
kannustetaan voimakkaasti. Komissio 
hyväksyy tätä varten toimet, joilla 
esitetään tällaisten ohjelmien valmistelua 
ja täytäntöönpanoa rahastojen 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Tarkistus 86

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 
laadulliset ja määrälliset indikaattorit, 
jotka perustuvat jäsenvaltioiden aiempiin 
saavutuksiin ja haasteisiin 7, 7 a ja 
8 artiklassa vahvistettujen monialaisten 
periaatteiden mukaisesti ja joilla 
arvioidaan ohjelman täytäntöönpanon 
edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa ja 
joita käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa.
Näihin kuuluvat seuraavat:

Tarkistus 87

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 

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

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 ja 
8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7, 
7 a ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet ja 
jotka vastaavat jäsenvaltioiden aiempiin 
saavutuksiin ja haasteisiin perustuvia 
laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
asiaankuuluviin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
121 artiklan 2 kohdan mukaisiin 
maakohtaisiin suosituksiin sekä 
asiaankuuluviin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annettuihin neuvoston suosituksiin ottaen 
huomioon ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
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talousarviomäärärahojen kohdentamiseen. kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä kestävää 
kehitystä koskevan unionin strategian 
toteutumiseen, kestävään kehitykseen sekä 
ohjelmassa määritellyt erityiset tavoitteet 
yhteinen strategiakehys ja 
kumppanuussopimus huomioon ottaen. 
Pyyntöjen mukana on oltava tarkistettu 
ohjelma ja tarvittaessa tarkistettu 
kumppanuussopimus.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmia muutettaessa on noudatettava 
24 artiklassa esitettyjä vaatimuksia ja 
erityisesti niitä, jotka liittyvät monialaisiin 
periaatteisiin kumppanuusperiaate ja 
monitasohallintoperiaate mukaan 
luettuina. Ohjelmien muuttamispyyntöjen 
on perustuttava myös tarkistettuihin 
ohjelmiin ja tarvittaessa tarkistettuun 
kumppanuussopimukseen.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, erityisesti suurhankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

1. EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
osallistua kumppanuussopimuksen 
valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy 
toimien, voimakkaasti innovatiivisten 
suurhankkeiden ja pienhankkeiden, 
rahoitusvälineiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuuksien 
valmisteluun.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta ja 
sosiokulttuurisia erityispiirteitä 
paikallisissa oloissa, verkostoitumista ja 
tarvittaessa yhteistyötä.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 
perustanut tähän tarkoitukseen.

3. Paikallisten kestävää kehitystä 
koskevien strategioiden valinnasta vastaa 
komitea, jonka kyseiset ohjelmien 
hallintoviranomaiset ovat perustaneet tähän 
tarkoitukseen. 5 artiklassa mainitut 
kumppanit ovat asianmukaisesti 
edustettuja tässä komiteassa. Erityisesti 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten on oltava hyvin 
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edustettuina. 

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuulemisista aiheutuvat 
kustannukset.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin, mikroluottoihin
ja takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineiden 
ennakkoarvioinnista ja loppukäyttäjille 
avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista ja 
loppukäyttäjille avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten, mikroluottojen ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
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rahoitusvälineiden avulla. rahoitusvälineiden avulla.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunkialueiden kehittämis- tai 
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on tukea 
sellaisia kaupunki- ja/tai 
maaseutualueiden kehittämis- ja/tai 
elvyttämistoimia, joissa maa tai kiinteistö 
on osa investointia. Kyseiset maan tai 
kiinteistön muodossa annetut 
luontoissuoritukset ovat tukikelpoisia 
edellyttäen, että 59 artiklan edellytykset 
täyttyvät.

Tarkistus 99

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 seitsemän vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä. Määrä, 
joka on jäänyt jäljelle tämän ajanjakson 
jälkeen, siirretään Euroopan unionin 
talousarvioon.
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Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä.

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä, ja kiinnitettävä 
huomiota päällekkäisyyksien ja 
hallinnollisen lisärasituksen välttämiseen.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

1. Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
edustajista kiinnittäen erityistä huomiota 
kumppaneihin, jotka osallistuvat kyseisten 
ohjelmien valmisteluun. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.
Jäsenvaltion on varmistettava, että 
seurantakomiteassa on tasapuolisesti 
miehiä ja naisia.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kumppanit valitsevat ja nimittävät 
joukostaan jäsenet edustajikseen 
seurantakomiteassa.
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Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitean jäsenluettelo on 
julkaistava.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Puheenjohtajan lähettävä elin toimii 
sihteeristönä ja tukee siten kumppaneita 
heidän tehtäviensä hoidossa ja 
puheenjohtajaa kokousten valmistelussa, 
täytäntöönpanossa sekä tulosten 
varmistamisessa. 

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä sekä
6, 7, 7 a ja 8 artiklassa määriteltyjen 
monialaisten periaatteiden 
täytäntöönpanoa. Tarkastelua 
suorittaessaan sen on otettava huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset ja 
määrällisten tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunut edistys, sekä tuloskehyksessä 
määritetyt välitavoitteet.
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Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
tulosten tarkastelu mukaan luettuna.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista. Sen on seurattava antamiensa 
suositusten pohjalta toteutettuja 
toimenpiteitä.

4. Seurantakomitea voi antaa 
hallintoviranomaiselle suosituksia 
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista, jotta vähennetään 
tuensaajien hallinnollista rasitusta. Sen 
on seurattava antamiensa suositusten 
pohjalta toteutettuja toimenpiteitä.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Seurantakomitean on hyväksyttävä 
44 artiklassa tarkoitetut ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevat 
vuosikertomukset sekä 46 artiklassa 
tarkoitetut edistymiskertomukset.

Tarkistus 109
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi ja 
hallinnon yksinkertaistamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja käsiteltävä kaikkia
ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavia 
kysymyksiä sekä toteutettuja 
oikaisutoimenpiteitä.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7 ja 8 artiklassa
vahvistettujen periaatteiden huomioon 
ottamiseen tähtäävien toimien toteuttamista 
sekä raportoitava ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin käytetystä tuesta.

3. Tulosten ensimmäisenä 
tarkasteluvuotena toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikutus tulosindikaattoreiden 
muutoksiin, jos saatavilla on arviointeihin 
perustuvaa näyttöä. Siinä on myös 
arvioitava 6, 7, 7 a ja 8 artiklassa
vahvistettujen periaatteiden huomioon 
ottamiseen tähtäävien toimien toteuttamista 
sekä raportoitava ilmastonmuutosta, 
köyhyyden vähentämistä sekä yleisen ja 
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nuorison työttömyysasteen alentamista
koskeviin tavoitteisiin käytetystä tuesta.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta.

4. Tulosten toisena tarkasteluvuotena
toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisessa arviointikokouksessa 
voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä 
ohjelmaa. Vuosina 2017 ja 2019
vuotuisessa arviointikokouksessa 
käsitellään kaikkia asianomaisen 
jäsenvaltion ohjelmia ja otetaan lisäksi 
huomioon jäsenvaltion kyseisinä vuosina 
46 artiklan mukaisesti toimittamat 
edistymiskertomukset.

2. Vuotuisessa arviointikokouksessa 
voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä 
ohjelmaa. Tulosten tarkasteluvuosina 
vuotuisessa arviointikokouksessa 
käsitellään kaikkia asianomaisen 
jäsenvaltion ohjelmia ja otetaan lisäksi 
huomioon jäsenvaltion kyseisinä vuosina 
46 artiklan mukaisesti toimittamat 
edistymiskertomukset.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio ja komissio voivat sopia, että 
ohjelmaa käsittelevä vuotuinen 
arviointikokous jätetään järjestämättä 
jonakin vuonna, vuosia 2017 ja 2019
lukuun ottamatta.

3. Jäsenvaltio ja komissio voivat sopia, että 
ohjelmaa käsittelevä vuotuinen 
arviointikokous jätetään järjestämättä 
jonakin vuonna, tulosten tarkasteluvuosia
lukuun ottamatta.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin kohtuullisiin, 
mitattavissa oleviin, laadulliseen ja 
määrällisiin välitavoitteisiin, jotka 
perustuvat jäsenvaltioiden aiempiin 
saavutuksiin ja haasteisiin, sekä tukeen, 
joka on käytetty ilmastonmuutosta, 
köyhyyden vähentämistä sekä yleisen ja 
nuorison työttömyysasteen alentamista
koskeviin tavoitteisiin;

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

(h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa mukaan lukien luettelo 
osallistuneista kumppaneista ja niiden 
vastuualueista, kumppaneiden 
näkemykset ohjelman ja 
kumppanuusperiaatteen 
täytäntöönpanosta sekä kuvaus siitä, 
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miten niiden näkemykset on otettu 
huomioon.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan liittyvien lippulaiva-aloitteiden 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, bruttokansantuotetta 
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa33, ilmastotavoitteita, 
monialaisia indikaattoreita,
bruttokansantuotetta (BKT), työttömyyttä 
ja laadukkaita työpaikkoja. Jäsenvaltiot 
saattavat käyttää muita yhteiskunnallisia 
ja ympäristöön liittyviä indikaattoreita 
asukaskohtaista BKT:a koskevan 
indikaattorin lisäksi, jotta saadaan 
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yhteiskunnallisempi näkemys arvioidun 
alueen tai jäsenvaltion yleisestä 
hyvinvointitilanteesta.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
laadullisten ja määrällisten arviointien 
toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja 
huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin laadullisiin ja määrällisiin
indikaattoreihin sekä tapauksen mukaan 
ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin liittyvät 
tiedot.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet, tämän asetuksen 6, 
7, 7 a ja 8 artiklassa vahvistetut 
monialaiset periaatteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ohjelmille valittujen temaattisten (d) ohjelmille valittujen temaattisten 
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tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten
suositusten sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden sekä tämän asetuksen 6, 7, 7 a 
ja 8 artiklassa vahvistettujen monialaisten 
periaatteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja Euroopan 
unionin toimimasta tehdyn sopimuksen
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
annettujen maakohtaisten suositusten sekä 
neuvoston Euroopan unionin toimimasta 
tehdyn sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamien suositusten kanssa;

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ehdotettujen ohjelman indikaattorien 
relevanssi ja selkeys;

(e) ehdotettujen ohjelman ja monialaisten 
indikaattorien relevanssi ja selkeys;

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

(l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys 
7 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti;
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Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l a) suunniteltujen vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevien 
toimenpiteiden riittävyys;

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä, 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
vähentämistavoitteiden saavuttamista
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä. 
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan unionin 
strategiaan liittyvien lippulaiva-aloitteiden 
tavoitteiden toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.
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Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) erityisesti pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille annettava varojen 
saatavuutta koskeva tuki.

Tarkistus 127

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

Komission teksti Tarkistus

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

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi 
erityisesti kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kesken, myös kolmansien 
maiden kanssa. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu viestintä 
ja vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla määrärahoilla on tuettava 
myös toimielinten tiedotustoimintaa, joka 
koskee Euroopan unionin poliittisia 
prioriteetteja edellyttäen, että nämä 
prioriteetit liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;
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Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) 5 artiklassa tarkoitetuille 
työmarkkinaosapuolille ja 
kansalaisjärjestöille valmiuksien 
luomiseen myönnettävä tuki, erityisesti 
kun on kyse heikommassa asemassa 
olevien ryhmien edustajien 
osallistumisesta, ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen 
kattojärjestöille, työmarkkinaosapuolille 
sekä paikallis-, kaupunki- ja 
alueviranomaisia edustaville, EU:n 
tasolla koheesiopolitiikan alalla toimiville 
verkostoille ja liitoille myönnettävä tuki
verkostoitumiseen kansallisten ja 
alueellisten kumppaneiden kanssa.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j b) näkemysten vaihtoon ja yhteistyöhön 
myönnettävä tuki olemassa olevissa ja 
uusissa 30 artiklassa tarkoitettujen 
paikallisten toimintaryhmien temaattisissa 
verkostoissa paikallisten 
kehittämisstrategioiden 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
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voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätoimenpiteitä, joilla parannetaan
jäsenvaltioiden, 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden – näkemysten ja 
parhaiden käytänteiden vaihdon 
edistämiseksi kansallisella tasolla 
30 artiklassa tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien kesken – ja tuensaajien
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että sen toimenpideohjelmissa 
myönnetään 5 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille kumppaneille 
riittävästi teknistä tukea, jotta helpotetaan 
näiden kumppaneiden osallisuutta ja 
osallistumista kumppanuussopimusten 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava 
kaikissa toimenpideohjelmissa, että 
käytettävissä on riittävästi teknistä tukea, 
jotta helpotetaan valtioista 
riippumattomien järjestöjen osallisuutta 
ja osallistumista rahastojen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, paitsi jos
on vahvistettu erityissääntöjä tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä tai tämän asetuksen tai 
rahastokohtaisten sääntöjen perusteella.

1. Menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisten sääntöjen perusteella, lukuun 
ottamatta Euroopan alueellisen yhteistyön 
hankkeiden puitteissa toteutettuja menoja 
ja tapauksia, joissa on vahvistettu 
erityissääntöjä tässä asetuksessa tai 
rahastokohtaisissa säännöissä tai tämän 
asetuksen tai rahastokohtaisten sääntöjen 
perusteella.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio laatii erityisen 
tukijärjestelmän Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmien menoja varten 
parantaakseen ohjelmien toteutusta.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Takaisin maksettavan tuen tapauksessa 
tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilillä ja käytettävä 
uudelleen samaan tarkoitukseen tai 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Takaisin maksettavan tuen tapauksessa 
tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilityskoodilla ja 
käytettävä uudelleen samaan tarkoitukseen 
tai ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kertakorvaukset enintään 100 000 
euron julkisen rahoitusosuuden rajoissa;

(c) kertakorvaukset enintään 
200 000 euron julkisen rahoitusosuuden 
rajoissa;

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

(a) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
30 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja joka 
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

(b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista 
välittömistä henkilöstökustannuksista;

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) palautettavissa oleva arvonlisävero.
Alv-määrät ovat kuitenkin tukikelpoisia, 
jos ne kansallisen alv-lainsäädännön 
mukaan ovat palautukseen 
oikeuttamattomia.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan viiden 
vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

1. Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus oikeasuhteisesti
takaisin, jos siihen kohdistuu tapauksen 
mukaan viiden vuoden ja erityisesti pk-
yritysten tapauksessa kolmen vuoden
kuluessa loppumaksun suorittamisesta 
tuensaajalle tai valtiontukisäännöissä 
määrätyn ajan kuluessa

Tarkistus 141
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisten ESR:n tukea saavien toimien 
sekä muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tukea saavien toimien, jotka 
eivät ole infrastruktuuri- eivätkä 
tuotannollisia investointeja, on maksettava 
rahaston rahoitusosuus takaisin ainoastaan 
silloin, kun niillä on sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
velvollisuus ylläpitää investointeja ja kun 
niihin kohdistuu kyseisissä säännöissä 
säädetyn määräajan kuluessa 
tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen.

2. Sellaisten ESR:n tukea saavien toimien 
sekä muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista tukea saavien toimien, jotka 
eivät ole infrastruktuuri- eivätkä 
tuotannollisia investointeja, on maksettava 
rahaston rahoitusosuus takaisin ainoastaan 
silloin, kun niillä on sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
velvollisuus ylläpitää investointeja ja kun 
niihin kohdistuu kymmenen vuoden
kuluessa tuotantotoiminnan lopettaminen 
tai sijainnin muuttaminen.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 143

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 
kuudella kuukaudella, jos

Tarkistus 144
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Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) "Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoite jäsenvaltioissa ja alueilla, jota 
tuetaan kaikista rahastoista; ja

(a) "Investoinnit kasvuun, työpaikkoihin ja 
sosiaaliseen osallistumiseen" -tavoite 
jäsenvaltioissa ja alueilla, jota tuetaan 
kaikista rahastoista; ja

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka ovat asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003 vahvistetun yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
2-tason, jäljempänä ’NUTS 2 -taso’, 
mukaisia.

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun, työpaikkoihin ja sosiaaliseen 
osallistumiseen -tavoitetta kaikilla alueilla, 
jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 
vahvistetun yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön 2-tason, 
jäljempänä ’NUTS 2 -taso’, mukaisia.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 147

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

Komission teksti Tarkistus

(c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 53 142 (c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 
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922 017 euroa) kehittyneemmille alueille; 53 142 922 017 euroa) kehittyneemmille 
alueille ottaen kumppanuussopimuksen 
perusteella huomioon erityisesti 
mahdolliset poikkeukset, jotka koskevat 
jäsenvaltion pääkaupunkia, jonka 
asukastiheys on suuri ja jonne on 
keskittynyt hyvin suuri osuus väestöstä;

Tarkistus 148

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 ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, ikääntyneiden demografinen 
huoltosuhde, asukastiheys, alueellinen 
vauraus, kansallinen vauraus, käytettävissä 
olevat mukautetut nettotulot asukasta 
kohti ja työttömyysaste;

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Jos 
alueluokan vähimmäisosuus on 
kumppanuussopimuksen mukaan 
pienempi kuin vähimmäismäärä, 
vähennystä on kompensoitava lisäämällä 
muiden alueluokkien osuutta. 
Kansallisella tasolla kaikkien 
alueluokkien osalta muodostuva määrä ei 
näin ollen saa olla alle sen määrän, joka 
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muodostuu kansallisella tasolla 
vähimmäismäärien soveltamisesta. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista määrärahoista 
5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 20 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n 
määrärahoista 1 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunki- ja 
maaseutualueiden kestävän kehityksen 
alalla.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
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useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 2 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 6 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Perustelu

Jäsenvaltioille ei tarvitse aiheuttaa lisärasitusta, jos sovelletaan nykyisen lainsäädännön 
säännöksiä. Lisäksi olisi otettava huomioon koheesiopolitiikan suuri monimutkaisuus ja olisi 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen on kirjattu.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet ja 
erityis- tai poikkeustilanteet, kuten 
yksityistämiset tai jäsenvaltion julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen poikkeuksellisen tason kaudella 
2007–2013. Ne ottavat myös huomioon 
rakennerahastojen kansallisen 
määrärahajaon muutokset verrattuna 
vuosiin 2007–2013.

Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet ja 
erityis- tai poikkeustilanteet, jotka voivat 
merkitä poikkeuksellisia muutoksia
jäsenvaltion julkisissa tai niihin 
rinnastettavissa rakenteellisissa menoissa
kaudella 2007–2013. Ne ottavat myös 
huomioon rakennerahastojen kansallisen 
määrärahajaon muutokset verrattuna 
vuosiin 2007–2013.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen osalta tehdään julkisten tai niihin 
rinnastettavien rakenteellisten menojen 
tason säilyttämistä koskeva tarkistus 
kumppanuussopimuksen toimittamisen 
yhteydessä (ennakkotarkistus), vuonna 

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta tehdään julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen tason säilyttämistä koskeva 
tarkistus kumppanuussopimuksen 
toimittamisen yhteydessä 
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2018 (välitarkistus) ja vuonna 2022
(jälkitarkistus).

(ennakkotarkistus), välitarkistus ja lopuksi
jälkitarkistus.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio toteaa jälkitarkistuksessa, 
ettei jäsenvaltio ole säilyttänyt 
kumppanuussopimuksessa vahvistettua 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen tavoitetasoa 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen osalta liitteessä III esitetyllä 
tavalla, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisun. Päättäessään 
mahdollisen rahoitusoikaisun tekemisestä 
komissio ottaa huomioon sen, onko 
kyseisen jäsenvaltion taloudellinen tilanne 
muuttunut merkittävästi välitarkistuksen 
jälkeen ja onko muutos otettu tuolloin 
huomioon. Rahoitusoikaisun määriä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan liitteessä III olevassa 3 kohdassa.

6. Jos komissio toteaa jälkitarkistuksessa, 
ettei jäsenvaltio ole säilyttänyt 
kumppanuussopimuksessa vahvistettua 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen tavoitetasoa 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen osalta liitteessä III esitetyllä 
tavalla, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisun. Komissio päättää
mahdollisen rahoitusoikaisun tekemisestä 
vasta silloin, kun se katsoo, että 
jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia 
toimenpiteitä noudattaakseen komission 
tässä tarkoituksessa antamia suosituksia, 
ja tarkastelee, onko kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen tilanne muuttunut 
merkittävästi välitarkistuksen jälkeen ja 
onko muutos otettu tuolloin huomioon. 
Rahoitusoikaisun määriä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
liitteessä III olevassa 3 kohdassa.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien 
sisältö ja hyväksyminen

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien 
sisältö, hyväksyminen ja muuttaminen
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Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 9 
artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin toimintalinjoihin.

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee 
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta ja käsittää yhden 
tai useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. Asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa toimintalinja 
voi koskea useampaa alueluokkaa ja 
useampaa rahastoa. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua yksi tai
useampia täydentäviä 9 artiklan 8, 9, 10 ja 
11 kohdassa vahvistettujen erilaisten 
temaattisten tavoitteiden mukaisia 
ensisijaisia investointikohteita, jotta 
edistettäisiin niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo kaupungeista, joissa toteutetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä, näihin 
toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako, asetuksen (EU) 
N:o […] [EAKR] 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kaupunkien hallinnoitavaksi 
annetut varat mukaan luettuina, sekä 
yhdennettyihin toimenpiteisiin 
suunnattavan ESR:n tuen ohjeellinen 
vuotuinen jako;

iii) suuntaa-antava luettelo kaupungeista,
toiminnallisista kaupunkialueista ja 
elvytettävistä lähiöalueista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden ja 
elvytettävien lähiöalueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
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ohjeellinen vuotuinen jako;

Tarkistus 159

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) luettelo maaseudun mikroalueista, 
joihin köyhyys on voimakkaimmin 
keskittynyt, sekä ESR:n, EAKR:n ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten alueiden määrittäminen, joilla 
toteutetaan paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

iv) sellaisten alueiden ohjeellinen suuntaa-
antava määrittäminen, joilla toteutetaan 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue-, merialue- ja 
vuoristoaluestrategioita tukevat 
vaikutukset;

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan alueellisiin väestötieteellisiin 
haasteisiin ja köyhyydestä ja 
työttömyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintävaarassa tai
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään vammaisiin 
henkilöihin ja syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen alustava 
jako;

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon täyttämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä sekä 
kyseisten toimenpiteiden aikataulu;

ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen asiaankuuluvien
ennakkoehtojen osalta kuvaus kunkin 
ennakkoehdon täyttämiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä sekä kyseisten 
toimenpiteiden aikataulu;

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;

ii) suunnitellut toimet tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi ja vastaavat tavoitteet;
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Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – f alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo suurhankkeista, joissa 
pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 
2018;

iii) suuntaa-antava luettelo 
suurhankkeista, joissa pääurakoiden 
toteuttamisen arvioitu aloituspäivä on 
ennen 1 päivää tammikuuta 2018;

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hyväksynnän antavan elimen, 
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

i) hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset;

ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä ja estetään eriytymisen 
aikaansaaminen toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät;
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Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, 
joilla turvataan vammaisten 
mahdollisuudet toimenpideohjelman 
valmistelu-, suunnittelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa;

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-
ja toimitasolla.

iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten 
tasa-arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla sekä 
kuvaus erityisistä toimenpiteistä, jotka on 
toteutettu naisten ja miesten välisen tasa-
arvon edistämiseksi.

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) kuvaus erityistoimista, joita on 
toteutettu unionin köyhyyden 
vähentämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi edistämällä 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalista osallisuutta;

Tarkistus 171
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Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen 
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen ja 
5 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden lausunto 
tämän kohdan i, ii ja iii alakohdassa
määritetyistä toimenpiteistä.

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

5. Komissio antaa 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdassa, b alakohdan i–
ii alakohdassa, d alakohdassa, 
e alakohdan i–ii alakohdassa, 
g alakohdan i–ii alakohdassa ja 
h alakohdan i–ii alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpideohjelman osien
hyväksymistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastot voivat antaa yhdessä tukea 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisille toimenpideohjelmille.

1. Rahastot voivat antaa yhdessä tukea 
Investoinnit kasvuun, työpaikkoihin ja 
sosiaaliseen osallistumiseen -tavoitteen 
mukaisille toimenpideohjelmille.

Tarkistus 174
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Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, 
kuten nuoriin, naisiin, 
maahanmuuttajiin, pitkäaikaistyöttömiin, 
huono-osaisiin ikääntyneisiin, 
vammaisiin ja etnisiin vähemmistöihin 
keskittyvien toimenpideohjelmien on 
oltava tukikelpoisia, jotta ne voisivat 
toimia koko alueella huolimatta 
viittauksen maantieteellisistä 
rajoituksista.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
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selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa;

selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa samoin kuin 
yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi 
ottaen huomioon yhteenkuuluvuutta ja 
kehitystä edistävät tekijät;

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen;

(6) analyysi yhteisen toimintasuunnitelman 
vaikutuksista miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen 
7 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 178

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) analyysi yhteisen 
toimintasuunnitelman vaikutuksista 
vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamiseen;

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarkastella edistymistä yhteisen 
toimintasuunnitelman välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten osalta;

(a) tarkastella edistymistä yhteisen 
toimintasuunnitelman välitavoitteiden, 
tuotosten ja tulosten osalta sekä välittää 
tulokset seurantakomitealle;

Tarkistus 180
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Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkastella ja hyväksyä mahdolliset 
yhteisen toimintasuunnitelman 
muuttamista koskevat ehdotukset ottaen 
huomioon kaikki toimintasuunnitelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset.

(b) tarkastella ja hyväksyä mahdolliset 
yhteisen toimintasuunnitelman 
muuttamista koskevat ehdotukset ottaen 
huomioon kaikki toimintasuunnitelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä välittää tulokset seurantakomitealle.

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa 
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

1. Kun kaupunki- tai maaseutualueiden 
kehittämisstrategia tai asetuksen … [ESR] 
12 artiklan 1 kohdassa määritelty sopimus 
edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa, 
johon sisältyy yhden tai usean 
toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimenpiteet, joilla varmistetaan 
vammaisten mahdollisuuksien 
turvaaminen;

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f b) toimet köyhyyden torjumiseksi ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi;

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen kertomus viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta, vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen kertomus viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2016 ja tämän 
jälkeen vuosittain viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta, vuoden 2022 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa
on esitettävä ja arvioitava 44 artiklan 3 
kohdassa vaaditut tiedot ja vuonna 2019 
toimitettavassa vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa mainitun 
artiklan 4 kohdassa vaaditut tiedot; lisäksi 
niissä on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot sekä

3. Tulosten tarkasteluvuosina 
toimitettavista vuotuisista 
täytäntöönpanokertomuksista 
ensimmäisessä on esitettävä ja arvioitava 
44 artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot ja 
toisessa 44 artiklan 4 kohdassa vaaditut 
tiedot; lisäksi niissä on esitettävä ja 
arvioitava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
niissä voidaan toimenpideohjelmien 
sisällöstä ja tavoitteista riippuen antaa 
lisätietoja seuraavista asioista:
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Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistyminen, joka on saavutettu 
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen 
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

(a) edistyminen, joka on saavutettu
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen 
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa, 
joka kattaa kaupunki- ja 
maaseutualueiden kestävän kehityksen 
sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

(e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, sekä suoritetut järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa, sekä 
erityistoimet köyhyyden torjumiseksi ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi;

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toteutetut erityiset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan vammaisten 
mahdollisuuksien turvaaminen;
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Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
alueellisiin väestötieteellisiin haasteisiin 
ja köyhyydestä ja työttömyydestä eniten 
kärsivien maantieteellisten alueiden 
tarpeisiin sekä suurimmassa 
syrjintävaarassa tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, kiinnittäen 
erityistä huomiota vammaisiin ja 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; on 
ilmoitettava käytetyt rahoitusvarat;

Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava 
komissiolle sähköisesti seurantaa varten 
seuraavat tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 
31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä 
heinäkuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tiedottaa yleisölle ohjelmatyön 
määräajoista ja kaikkien siihen liittyvien 
julkisten kuulemismenettelyjen 
odotetuista määräajoista 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
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valmistelun kaikissa vaiheissa;

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU:n toimielinten ja neuvoa-antavien 
elinten on järjestettävä 
tiedotuskampanjoita, joissa selitetään, 
miten koheesiopolitiikka toimii.

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vammaisten olisi voitava tutustua 
viestintästrategiaan.

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista voidaan tukea teknistä tukea 
enintään 0,35 prosentin osuudella 
vuotuisista kokonaismäärärahoistaan.

Rahastoista voidaan tukea teknistä tukea 
enintään 0,25 prosentin osuudella 
vuotuisista kokonaismäärärahoistaan.

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana yhden 

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana 



PE486.190v02-00 86/129 AD\908400FI.doc

FI

rahaston toimintalinjana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana.

toimintalinjana kokonaisuudessaan tai 
toimintalinjan osana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana.

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

(d) 85 prosenttia muille kuin b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 
75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta 
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Perustelu

EU:n varojen tehokkaan käytön ja paremman hyödyntämisen varmistamiseksi alueisiin, 
joiden asukaskohtainen BKT oli vuosina 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-25:n BKT:n 
keskiarvosta ja jotka ovat nyt tukikelpoisia siirtymäalueiden tai kehittyneempien alueiden 
luokassa, olisi sovellettava korkeampaa osarahoitusosuutta.

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset ratkaistavat
eroavuudet;

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset eroavuudet, sekä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian lippulaiva-
aloitteiden tavoitteisiin nähden;

Tarkistus 198



AD\908400FI.doc 87/129 PE486.190v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) köyhyyden vähentäminen ja 
epäsuotuisassa asemassa olevien 
ihmisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen, erityisesti yhdennettyjen 
aktiivista osallisuutta koskevien 
lähestymistapojen avulla;

Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) toimintalinjan merkittävyys yleisen 
ja nuorten työttömyysasteen alentamisen 
kannalta erityisesti jäsenvaltioissa, joissa 
työttömyysaste on olennaisesti Euroopan 
keskitasoa korkeampi;

Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä 'yleiskattava tuki'. Välittävän 
elimen on osoitettava vakavaraisuutensa ja 
kyseistä alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään sopimus, 
jäljempänä ’yleiskattava tuki’. Jotta 
helpotetaan pienten valtioista 
riippumattomien järjestöjen 
mahdollisuutta saada varoja 
rakennerahastoista, jäsenvaltioiden on 
edistettävä pienten ja tarpeiden mukaisesti 
suunniteltujen yleiskattavien tukien 
käyttöä. Välittävän elimen on osoitettava 
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vakavaraisuutensa ja kyseistä alaa koskeva 
sekä hallinnollinen ja varainhoitoa koskeva 
pätevyytensä.

Tarkistus 201

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

Komission teksti Tarkistus

a) vuonna 2014: kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

a) vuonna 2014: kolme prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön (asetuksen (EY) N:o 1083/2006 82 artikla) työntövoima olisi 
säilytettävä a, b ja c alakohdassa, jotta voidaan paremmin varmistaa vakaus ja kestävyys ja 
helpottaa Euroopan talouskriisin seurausten käsittelyä.

Tarkistus 202

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

Komission teksti Tarkistus

b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

(b) vuonna 2015: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

Tarkistus 203

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

Komission teksti Tarkistus

c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

(c) vuonna 2016: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;
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Tarkistus 204

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vapauttaa 
toimenpideohjelmassa toisen alakohdan 
mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, 
joita ei ole käytetty ensimmäisen ja 
vuotuisen ennakkomaksun, välimaksujen ja 
vuotuisen saldon maksamiseen viimeistään 
ohjelman talousarviositoumusvuotta 
seuraavan toisen varainhoitovuoden 
joulukuun 31 päivänä tai joiden osalta ei 
ole esitetty 121 artiklan mukaisesti 
laadittua maksupyyntöä 126 artiklan 
mukaisesti.

1. Komissio vapauttaa toisen alakohdan 
mukaisesti lasketusta jäsenvaltion
määrästä ne osat, joita ei ole käytetty 
ensimmäisen ja vuotuisen ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 
31 päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 
121 artiklan mukaisesti laadittua 
maksupyyntöä 126 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 205

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

(f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta tuloskehyksessä 
asetetut välitavoitteet ovat selvästi jääneet 
saavuttamatta;

Tarkistus 206

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 3 
kohdan mukaisessa tilanteessa.

Poistetaan.

Tarkistus 207
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Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeusvarmuuden vuoksi siirretään 
komissiolle valta antaa 142 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vakavina pidettävien tekijöiden ja 
tilanteiden määrittämiseksi.

Tarkistus 208

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla vahvistetaan rahoitusoikaisun 
suuruuden määrittämisperusteet.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tapauksista, joita voidaan pitää 
tässä artiklassa tarkoitettuina vakavina 
puutteina, sekä rahoitusoikaisun 
suuruuden määrittämisperusteet. 

Tarkistus 209

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mahdollisen sopimuksen tapauksessa 
jäsenvaltio voi käyttää uudelleen kyseisiä 
unionin varoja 135 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 210

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta 
tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos 
jäsenvaltion kanssa on kuulemisen 
perusteella sovittu kyseisten lisätietojen 
toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon 
kaikki menettelyn kuluessa toimitetut 
tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei 
pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona komissio lähetti kutsun 
kuulemiseen.

5. Jos sopimusta ei ole, komissio hyväksyy
rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta 
tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos 
jäsenvaltion kanssa on kuulemisen 
perusteella sovittu kyseisten lisätietojen 
toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon 
kaikki menettelyn kuluessa toimitetut 
tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei 
pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona komissio lähetti kutsun 
kuulemiseen.

Tarkistus 211

Ehdotus asetukseksi
140 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 200 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät rajoita 
4 kohdan soveltamista.

Tarkistus 212

Ehdotus asetukseksi
Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -I
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Yhteinen strategiakehys
Tämän kehyksen tarkoituksena on tarjota 
10 artiklan mukaisesti strategiset 
suuntaviivat ohjelmasuunnittelulle 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
hyödyntämiselle pyrittäessä saavuttamaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet. 
Tämän tavoitteen saavuttamista varten 
kehyksessä vahvistetaan tärkeimmät 
laaja-alaiset periaatteet ja yksilöidään 
vastaavat monialaiset haasteet, 
vahvistetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ja unionin muiden 
politiikkojen välineiden väliset sekä 
rahastojen väliset synergiat ja 
koordinointijärjestelmät sekä vahvistetaan 
alueellisen yhteistyön prioriteetit.
Tämän liitteen sisältämän kehyksen 
lisäksi komission olisi erityisesti tuettava 
jäsenvaltioita ja alueita hyväksymällä 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
rahastoja koskevien suositeltujen toimien 
luettelo, joka ei ole tyhjentävä, delegoidun 
säädöksen muodossa 142 artiklan 
mukaisesti. Tämän luettelon, joka ei ole 
tyhjentävä, olisi tarjottava yhteisen 
strategiakehyksen osana jäsenvaltioille ja 
alueille neuvontaa siitä, miten ne voivat 
siirtää 9 artiklassa esitetyt temaattiset 
tavoitteet ohjelmasuunnitteluun ja ottaa 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet, 
haasteet ja mahdollisuudet ja kestävän 
aluekehityksen tarvittavan joustavuuden.
1. Laaja-alaiset periaatteet ja monialaiset 
haasteet
1.1 Kumppanuus ja monitasoinen hallinto 
1.1.1 Monitasohallintoperiaate edellyttää 
koordinoituja toimia, jotka toteutetaan 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
mukaisesti ja kumppanuusjärjestelyin. Se 
on toteutettava myös toiminnallisessa ja 
institutionalisoidussa yhteistyössä, 
erityisesti unionin toimintalinjojen 
laatimisen ja täytäntöönpanon osalta. 



AD\908400FI.doc 93/129 PE486.190v02-00

FI

Yksiselitteisellä viittauksella 
monitasoiseen hallintoon tässä 
asetuksessa vahvistetaan kyseistä 
periaatetta ja tuodaan lisäarvoa itse 
koheesiopolitiikalle.
1.1.2 Monitasohallinnon periaatetta on 
kunnioitettava, jotta voidaan helpottaa 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
koheesion saavuttamista ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
unionin ensisijaisten tavoitteiden 
toteuttamista.
1.1.3 Varmistaakseen monitasohallinnon 
tehokkuuden jäsenvaltioiden ja alueiden 
on toteutettava seuraavat toimet:
a) kumppanuuden toteuttaminen 
5 artiklan mukaisesti;
b) koordinointimekanismien 
perustaminen hallinnon eri tasojen välille 
vastaavien perustuslaillista valtaa 
koskevien järjestelmien mukaisesti;
c) säännöllinen tiedottaminen 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.
1.1.4 Kaikissa yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanon vaiheissa 
kumppanuudet tulee järjestää niin, että 
alue- ja paikallisviranomaiset ovat 
suoraan mukana kumppanuussopimusten 
ja ohjelmien valmistelussa ja kyseisten 
ohjelmien mahdollisessa muuttamisessa 
sekä ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet, muut viranomaiset 
ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, 
mukaan lukien ympäristökumppanit, 
valtioista riippumattomat järjestöt ja tasa-
arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä 
vastaavat elimet, on myös osallistettava 
kumppanuuksien varmistamiseksi 
kaikissa politiikan täytäntöönpanon 
vaiheissa.
1.1.5 Yhteistyössä kumppanien kanssa 
noudatetaan parhaita käytäntöjä. 
Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
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on käytettävä osaa niiden nykyisen ja 
seuraavien ohjelmakausien teknisestä 
tuesta varmistamaan, että kumppaneilla, 
erityisesti pienillä paikallisviranomaisilla, 
taloudellisilla kumppaneilla ja 
työmarkkinaosapuolilla ja 
kansalaisjärjestöillä on riittävät valmiudet 
osallistua kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.
1.2 Kestävä kehitys
1.2.1Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa vahvistettu 
kestävän kehityksen periaate viittaa 
edistymiskäsitteeseen, jonka mukaan 
sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristökysymykset on sisällytettävä 
nykyväestön ja tulevien sukupolvien 
hyvinvoinnin ja paremman elämänlaadun 
tarkasteluun.
1.2.2 Kestävään kehitykseen liittyvien 
kysymysten sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen tulee tämän vuoksi olla 
keskeinen osa jokaista suunnitelmaa, 
valmistelusta toteutukseen ja seurannasta 
arviointiin. Saastuttaja maksaa 
-periaatteen soveltamatta jättäminen 
voidaan sallia vain poikkeuksellisissa 
olosuhteissa ja edellyttäen, että selkeät 
lieventämistoimenpiteet ovat käytössä.
1.2.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
kohtaamiinsa monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi otettava käyttöön kaikki 
saatavilla olevat unionin poliittiset 
välineet. Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi voimavarat on keskitettävä 
ehkäiseviin ja lieventäviin toimenpiteisiin.
Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuella tehtyjen uusien investointien tulee 
olla itsessään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksen ja luonnonkatastrofien 
kannalta kestäviä.
1.2.4 EAKR:stä ja koheesiorahastosta 
olisi edelleen tehtävä suuria investointeja 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
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infrastruktuureihin vesipuitedirektiivin ja 
muiden asiaankuuluvien direktiivien 
vaatimusten täyttämiseksi. Kestävien 
toimien edistämiseen tähtääviä teknisiä 
ratkaisuja on olemassa ja uusia ratkaisuja 
kehitetään, minkä vuoksi EAKR:stä olisi 
jatkossakin tuettava tutkimusta kyseisellä 
alalla. Tuella olisi pyrittävä täydentämään 
Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvia 
toimenpiteitä. Luonnon 
monimuotoisuutta koskeville toimille 
voidaan antaa tukea EAKR:n ja meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. EAKR:ää 
voidaan käyttää myös antamaan tukea 
maan hoitajille, jos pakolliset 
ympäristövaatimukset aiheuttavat 
aluekohtaisia haittoja.
1.2.5 Kestävän kehityksen tavoittelu ei 
saisi olla teknistä toimintaa. 
Varmistaakseen, että tavoite 
valtavirtaistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen toimintaan, 
hallintoviranomaisten on otettava 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti 
huomioon tämä tavoite koko ohjelman 
elinkaaren ajan ja otettava käyttöön 
aktiivisempi lähestymistapa 
toimintatapojen ympäristölle haitallisten 
vaikutusten vähentämiseen muun muassa 
seuraavilla toimilla:
a) investointien ohjaaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin;
b) investointitarpeen huolellinen 
punnitseminen, jos kyseisillä 
investoinneilla on huomattava kielteinen 
ympäristövaikutus;
c) pitkän aikavälin näkökulman 
omaksuminen, kun verrataan investointia 
koskevien vaihtoehtoisten menetelmien 
elinkaarikustannuksia; 
d) vihreiden julkisten hankintojen 
käyttäminen;
e) investointien suuntaaminen kaikkien 
käyttäjien esteettömyyteen edistämällä 
esteetöntä ympäristöä vammaisille.
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1.3 Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys 
1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
poistaakseen epätasa-arvon, edistääkseen 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
estääkseen kaiken sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän kaikissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanovaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä miesten ja naisten välisen tasa-
arvon tavoitetta ja toteuttaa tarvittavat 
toimet estääkseen syrjinnän toimien 
valmistelun, täytäntöönpanon, seurannan 
ja arvioinnin aikana ohjelmissa, jotka 
osarahoitetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen alaisilla rahastoilla, 
ja jäsenvaltioiden on ilmaistava selkeästi 
toimet, jotka ottavat ohjelmassa huomioon 
tämän periaatteen.
1.3.3 Naisten laajempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elvyttäisi unionin taloutta. 
Kyseistä toimintaa koskevien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
nostamalla naisten työllisyysastetta on 
ratkaisevaa Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Esteitä naisten osallistumiselle 
työmarkkinoille olisi siksi käsiteltävä 
täysimääräisesti muun muassa
kannustamalla naisia osallistumaan 
T&K-alalle ja ottamaan naispuoliset 
työntekijät mukaan vihreitä työpaikkoja 
koskevaan koulutukseen ja 
ammattikoulutukseen. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi varmistettava, että ESR:n 
lisäksi myös EAKR:stä, 
koheesiorahastosta, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta rahoitetaan toimia, 
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jotka edistävät naisten taloudellista 
riippumattomuutta, edesauttavat 
asianmukaisen tasapainon saavuttamista 
työn ja perhe-elämän välillä ja edistävät 
naisten mahdollisuuksia yrittäjinä.
1.3.4 Seuranta- ja arviointiohjelmilla 
autetaan mittaamaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen odotettua 
vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.
1.3.5. Tasa-arvoelinten olisi annettava 
lausunto ESR:n, EAKR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista, jotta 
pyritään varmistamaan, että kaikki 
tarvittavat säännökset ovat käytössä. 
Tasa-arvoelinten tai muiden syrjintää 
aktiivisesti torjuvien järjestöjen 
osallistumista suositellaan voimakkaasti 
myös siksi, että rahastojen valmisteluun, 
seurantaan ja arviointiin voidaan tarjota 
riittävä asiantuntemus.
1.4 Esteettömyys
1.4.1 Kaikkien yleisölle tarjottavien 
tuotteiden ja palveluiden, jotka 
osarahoitetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista, tulee olla saatavilla. 
Erityisesti esteettömän rakennetun 
ympäristön, liikenteen, tieto- ja 
viestintätekniikoiden takaaminen ja 
edistäminen jäsenvaltioiden toteuttamilla 
asianmukaisilla toimilla on olennaisen 
tärkeää heikossa asemassa olevien 
ryhmien, myös vammaisten, 
osallistamiseksi 3 päivänä toukokuuta 
2008 voimaan tulleen vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen ja tämän 
yleissopimuksen täytäntöönpanotoimien 
mukaisesti. 
1.4.2 On elintärkeää ottaa muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
tarpeet asianmukaisesti huomioon, jotta 
voidaan edistää heidän pääsyään 
työmarkkinoille ja täysipainoista 
yhteiskunnallista osallistumistaan.
1.4.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
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jatkettava sosiaalisen koheesion 
edistämistä samanarvoisesti taloudellisen 
ja alueellisen koheesion kanssa kaikilla 
EU:n alueilla, jotta Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Tätä tarkoitusta varten määritetään 
ESR:n vähimmäisosuus kussakin 
alueluokassa 84 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.
1.5 Väestörakenne
1.5.1 Väestömuutokseen sopeutuminen on 
yksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
suurimmista haasteista tulevina 
vuosikymmeninä. Pienemmän 
työssäkäyvän väestön ja suuremman 
eläkkeellä olevan väestön yhdistelmä saa 
aikaan ylimääräistä rasitusta 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmille ja 
siten unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle.
1.5.2 Väestörakenteen muutos aiheuttaa 
uusia haasteita. Tällaisia väestörakenteen 
kehityskulkuja olisi tutkittava ja niihin on 
vastattava erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jolla erilaiset 
kehityssuuntaukset näkyvät. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
turvauduttava yhteisen strategiakehyksen 
rahastoihin kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita väestörakenteen ongelmiin 
puuttumiseksi ja senioritalouden 
kehittämistä koskevien mahdollisuuksien 
kehittämiseksi.
1.5.3 Iäkkäiden ihmisten 
työmahdollisuuksien edistäminen tuo 
monia etuja ihmisille, myös vammaisille 
nuorille, yhteiskunnille ja valtion 
talouksille. Jäsenvaltioiden ja alueiden 
olisi hyödynnettävä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja
toteuttaakseen toimia kaikkien 
ikäryhmien osallistamisen 
helpottamiseksi. Kaikkien olemassa 
olevien inhimillisten resurssien 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella 
tavalla, muun muassa toteuttamalla 
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toimenpiteitä nuorisotyöttömyyteen 
puuttumiseksi, on yksi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
kiireellisimpiä tehtäviä edistettäessä koko 
unionin väestön mahdollisuuksien 
hyödyntämistä mahdollisimman paljon. 
Tämä saadaan aikaan parantamalla 
koulutuksen saatavuutta ja sen 
vähimmäistaso ja laatua sekä edistämällä 
sosiaalisia tukirakenteita. Investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin 
edistäisivät myös kaikkien unionin 
kansalaisten pitkää ja tervettä työelämää 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
1.5.4 Laatiessaan ohjelmiaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden on otettava 
huomioon väestörakenteen muutoksen 
pitkän aikavälin haasteet. Alueilla, joilla 
väestömuutokset vaikuttavat eniten, 
niiden on yksilöitävä toimenpiteet, joilla
a) väestörakenteen uudistumisen tuki 
tarjoamalla perheille paremmat 
olosuhteet ja parantamalla työ-, yksityis-
ja perhe-elämän tasapainoa; 
b) työllisyyden vauhdittaminen; 
tuottavuuden ja taloudellisen 
tehokkuuden lisääminen investoimalla 
koulutukseen ja tutkimukseen;
c) keskittyminen koulutuksen ja 
sosiaalisten tukirakenteiden riittävyyteen 
ja laatuun; ja
d) terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 
pitkäaikaishoidon tarjoamisen 
takaaminen, mukaan lukien investoinnit 
infrastruktuuriin.
1.6 Työllisyys
1.6.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
taattavat työllisyyden korkean tason 
edistäminen SEUT:n 9 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja alueiden 
olisi varmistettava sen valtavirtaistaminen 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien kaikkein toimien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin sekä työllistettävyyden 
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liittämisen sitovana periaatteena EAKR:n, 
ESR:n ja koheesiorahaston ohjelmiin.
1.6.2 Kansallisten, alueellisten, 
paikallisten ja muiden asiaankuuluvien 
viranomaisten olisi yksilöitävä hankkeet, 
joilla on suurin vaikutus työpaikkojen 
luomiseen, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi. 
Rahastoissa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin ja yrityksiin, joihin 
rakenneuudistus- ja 
uudelleensijoittamistoimet ovat 
vaikuttaneet.
1.6.3 Laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen nuorille niillä alueilla, joilla 
nuorisotyöttömyys on suurta verrattuna 
EU:n keskiarvoon, olisi oltava 
ensisijaista.
1.7 Köyhyyden vähentäminen ja 
sosiaalinen osallisuus
1.7.1 Etusijalle olisi asetettava hankkeet, 
joissa yhdistetään työllisyystavoitteet ja 
-strategiat yhdennetyn aktiivisen 
osallisuuden lähestymistapoihin, kuten 
hankkeet, joilla pyritään vahvistamaan 
sukupolvien välistä solidaarisuutta 
alueellisella ja paikallisella tasolla tai 
joilla erityisesti edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa ja haavoittuvien ryhmien, 
myös työssä käyvien köyhien, aktiivista 
osallistamista.
1.8 Yhdennetty lähestymistapa 
1.8.1 Yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on perustekijä vastatessa 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja alueiden 
kohtaamiin haasteisiin. Kyseiset haasteet 
liittyvät globalisaation, ympäristö- ja 
energianäkökohtien, ikään liittyvien 
ongelmien ja väestörakenteen muutoksen, 
teknologisen muutoksen ja 
innovaatiotarpeiden ja tulojen epätasa-
arvon ja yhteiskunnallisen eriytymisen 
vaikutuksiin. Näiden kysymysten 
monimutkaisuus ja niiden liittyminen 
toisiinsa tarkoittaa, että ratkaisujen olisi 
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onnistuakseen oltava yhdennettyjä, 
monialaisia ja moniulottuvuuksisia. 
1.8.2 Tässä yhteydessä yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen avulla on 
mahdollista yhdistää eri EU:n rahastojen 
voimat yhdennetyiksi paketeiksi, jotka on 
räätälöity sopimaan paikallisiin ja 
alueellisiin erityistarpeisiin 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien saavuttamiseksi.
1.8.3 Heikoimmassa asemassa olevilla 
alueilla sosiaalista syrjäytymistä voidaan 
käsitellä onnistuneesti vain sellaisten 
kattavien, useasta rahastosta rahoitettujen 
ohjelmien puitteissa, joiden kohteena on 
inhimillisten resurssien kehitys ja 
sosiaalisen infrastruktuurin kehitys 
yhtäaikaisesti. Siksi ESR:n ja EAKR:n 
välisen synergian turvaaminen on 
olennaisen tärkeää.
1.8.4 Laatiessaan strategioitaan ja 
ohjelmiaan asianmukaisimpien toimien 
määrittämiseksi Eurooppa 2020 
-strategian tueksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota vallitseviin alueelliseen, 
rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
piirteisiin, kuten kyseessä olevien 
alueiden liitettävyyteen, esteettömiin 
palveluihin, työllisyysrakenteisiin ja 
työvoiman liikkuvuuteen, kaupungin ja 
maaseudun välisiin yhteyksiin, eri alojen 
väliseen paikalliseen riippuvuuteen, 
kulttuuriperintöön, ikääntymiseen, 
väestörakenteen muutoksiin ja niin 
edelleen.
1.8.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
analysoitava, mitkä niiden kohtaamat 
suurimmat haasteet ovat. Vastauksena 
kyseisiin haasteisiin niiden olisi myös 
käsiteltävä kysymyksiä siitä, mitkä ovat 
niiden kansalaisten hyvinvoinnin erityisiä 
näkökohtia, joihin ne haluavat vaikuttaa 
ja joita ne haluavat edistää politiikkansa 
avulla, ja siitä, miten politiikkaa on 
suunniteltava ja toteutettava kyseessä 
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olevan jäsenvaltion tai alueen erityisissä 
puitteissa.
1.8.6 Erityisiin alueellisiin tarpeisiin 
räätälöityjen asianmukaisten toimien 
edistämiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
olisi kehitettävä edelleen yhdennettyä 
alueellista lähestymistapaa politiikan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Yhdennettyjä alueellisia investointeja 
koskevan menetelmän olisi oltava tärkein 
väline tasapainoisen kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, koska se tarjoaa 
mahdollisuuksia edistää työllisyyttä, 
sosiaalista osallisuutta ja vaurautta 
ottamalla huomioon asiaankuuluvat 
taustanäkökohdat mutta keskittymällä 
seuraavien keskeisten osien perustaan:
a) arviointi alueen Eurooppa 2020 
-strategiaan kuuluvista 
kehitysmahdollisuuksista ja 
-valmiuksista;
b) alueen Eurooppa 2020 -strategian 
kehityshaasteiden ja pullonkaulojen 
arviointi sekä sen valmiudet vastata 
niihin;
c) asianmukaisen alueellisen toiminta-
alan ja puitteiden huomioon ottaminen 
politiikan suunnittelua ja toteuttamista 
varten toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;
d) yhden tai useamman eri temaattisiin 
tavoitteisiin kuuluvan täydentävän 
ensisijaisen investointikohteen 
yhdistäminen yhteen toimintalinjaan tai 
yhteen ohjelmaan;
e) tehokkaan politiikan toteuttamiseksi 
tarvittavien monitasoisen hallinnon 
järjestelyjen suunnittelu;
f) politiikan seurannassa ja arvioinnissa 
käytettävien asianmukaisten tulos- ja 
tuotosindikaattorien valinta.
2. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
synergia ja koordinointi muiden unionin 
politiikanalojen välineiden kanssa
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2.1 Johdanto
2.1.1 Mahdollisimman hyvien kestävää 
kasvua ja paikallista kehitystä koskevien 
tulosten saavuttamiseksi on tärkeää 
koordinoida kaikkia unionin 
politiikanaloja ja niihin liittyviä välineitä, 
joilla on osuus taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
paremmin tasapainotetun alueellisen 
kehityksen aikaansaamisessa unionissa. 
Tämän olisi toteuduttava unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten ja alueellisten 
talousarvioiden parempana 
koordinointina yhteisen poliittisten 
ensisijaisten tavoitteiden rahoittamisessa 
sekä paremmassa alakohtaisessa 
yhteistyössä unionin ja kansallisten ja 
alueellisten elinten välillä.
2.1.2 Synergiaetujen saaminen ja 
koordinointi eivät edellytä samojen 
ratkaisujen soveltamista kaikkiin. Tässä 
yhteydessä on tarpeen tehdä tarkempi 
analyysi unionin toimien vaikutuksesta 
alueilla ja yhteenkuuluvuuteen, jotta 
voidaan edistää tehokasta synergiaa ja 
määritellä ja edistää sopivimpia 
paikallisen ja alueellisen investoimisen 
tukemista koskevia keinoja EU:n tasolla.
2.1.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
taattava ohjelma- ja 
täytäntöönpanovaiheissa yhdenmukaisuus 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
tuettujen toimien ja muiden unionin 
politiikanalojen tavoitteiden välillä. Tätä 
tarkoitusta varten niiden on pyrittävä:
a) määrittämään ja hyödyntämään 
unionin eri välineiden välisiä 
täydentävyyksiä kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä 
suunnitteluvaiheessa että 
täytäntöönpanon aikana; 
b) parantamaan nykyisiä rakenteita ja 
tarvittaessa perustamaan uusia, joilla 
helpotetaan kansallisen tason 
koordinoinnin eri välineitä ja rakenteita 



PE486.190v02-00 104/129 AD\908400FI.doc

FI

koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
strategista määrittämistä, välttämään 
päällekkäisiä toimia ja määrittämään alat, 
joilla tarvitaan täydentävää 
rahoitustukea;
c) hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuutta yhdistää tuki eri välineistä 
tukeen yksittäisille toimille ja tekemään 
tiivistä yhteistyötä muiden kansallisten 
välineiden täytäntöönpanosta vastaavien 
kanssa yhtenäisten ja valtavirtaistettujen 
rahoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi 
edunsaajille.
2.2 Horisontti 2020 -puiteohjelma
2.2.1 On olennaisen tärkeää vahvistaa 
synergiaa ja täydentävyyttä 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman välillä ja laatia samalla 
selkeä jako niiden toimialueiden välille.
2.2.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
erityisesti laadittava kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia (T&I) älykästä 
erikoistumista varten kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Nämä 
strategiat on laadittava tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten tai alueellisten 
hallintoviranomaisten ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan suoraan kuuluvien 
viranomaisten kanssa, mutta siihen on 
otettava mukaan myös sidosryhmiä, kuten 
yliopistoja ja korkeakouluja, paikallista 
teollisuutta ja työmarkkinaosapuolia. 
Esteettömän ympäristön ja esteettömien
palvelujen osalta vammaisia edustavat 
sidosryhmät olisi otettava mukaan 
sellaisten innovaatiostrategioiden 
täytäntöönpanoon, joissa näkyvät 
iäkkäiden ihmisten tarpeet kaikille 
sopivan suunnittelun ajatuksen 
edistämisen osalta. Näissä 
innovointistrategioissa on otettava 
huomioon Horisontti 2020 -ohjelman 
sekä alku- että loppupään toimet.
2.2.3 Alkuvaiheen toimia, joissa 
valmistellaan alueellisia T&I-toimijoita 
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osallistumaan Horisontti 2020 
-hankkeisiin (huippuosaamisen 
portaikko), joita kehitetään valmiuksien 
vahvistamisen avulla. Tiedotusta ja 
yhteistyötä Horisontti 2020 
-puiteohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden ja yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
hallintoviranomaisten välillä on 
vahvistettava, erityisesti kaikkien 
sellaisten Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan valittujen hankkeiden 
osalta, joita ei ole rahoitettu varojen 
puutteen vuoksi.
2.2.4 Loppuvaiheen toimissa on tarjottava 
keinot hyödyntää ja levittää 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavia 
T&I-tuloksia markkinoille, ja ne voivat 
olla muun muassa seuraavia: 
pilottilaitokset ja demonstrointitilat, 
todisteet suunnittelusta ja varhaisvaiheen 
rahoitukset, hautomotilat, sovellettu 
tutkimus, erityiset teollisuuden ja 
teknologian siirtovalmiudet ja klusterien 
tuki.
2.2.5 Kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille olisi tarjottava yhdennettyä 
tukea tällaisten innovointistrategioiden 
täytäntöönpanoon, ja ne voivat sisältää 
tuen eurooppalaista etua koskevien 
T&I-infrastruktuurien yhteisrahoituksen 
mahdollisuuksien määrittämiseen, 
kansainvälisen yhteistyön edistämisen, 
metodologisen tuen vertaisarvioinnin 
avulla, hyvien käytäntöjen vaihdon ja 
alueiden välisen koulutuksen.
2.2.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
harkittava seuraavia täydentäviä 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
hyödyntämään niiden huippuosaamista ja 
innovointia koskevia mahdollisuuksia 
tavalla, joka täydentää Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa ja luo synergiaa sen 
kanssa:
a) nykyisten osaamiskeskusten ja 
vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden 
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innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vastaaviin johtaviin keskuksiin muualla 
Euroopassa;
b) yhteyksien rakentaminen 
innovatiivisten klusterien kanssa ja 
huippuosaamisen tunnustaminen 
vähemmän kehittyneillä seuduilla;
c) ERA-tuolien perustaminen 
huippututkijoiden houkuttelemiseksi; ja
d) tuki tutkijoiden ja innovaattoreiden 
pääsylle kansainvälisiin verkostoihin.
2.3 Life-ohjelma
2.3.1 Synergiaa ilmastonmuutoksen 
lieventämistä, ympäristönsuojelua ja 
resurssitehokkuutta koskevien unionin 
poliittisten välineiden (sekä 
rahoitusvälineiden ja muiden kuin
rahoitusvälineiden) kanssa olisi 
hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan.
2.3.2 Koska ohjelmilla edistetään 
kestävän kasvun tavoitteita vahvemmalla 
temaattisella keskittämisellä ja 
vahvistetun kestävän kehityksen 
periaatteella, 2.3.1 kohdassa tarkoitettu 
synergia kuuluu erottamattomasti 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
sääntelypuitteisiin.
2.3.3 Life-ohjelman synergiaa erityisesti 
luontoon (esimerkiksi ekosysteemipalvelut 
ja luonnon monimuotoisuus), veteen, 
jätteeseen, ilmaan, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä aloja koskevien 
yhdennettyjen hankkeiden kanssa olisi 
edistettävä. Koordinointi Life-ohjelman 
kanssa olisi varmistettava tukemalla 
luonteeltaan täydentäviä hankkeita ja 
edistämällä Life-ohjelmassa 
vahvistettujen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.
2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointien, 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutustenarviointien, strategisten 
ympäristöarviointien ja muiden 
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asiaankuuluvien välineiden käyttöä olisi 
edistettävä, erityisesti esteettömän 
ympäristön ja palvelujen laatua ja 
laajuutta käsitellessä, jotta voidaan ottaa 
huomioon luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset alueellisessa suunnittelussa 
(mukaan lukien makroaluestrategiat) ja 
alueellisessa ja paikallisessa 
päätöksenteossa.
2.3.5 Vihreämmän talouden luomiseksi 
jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
edistettävä vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia ja innovatiivisen tekniikan 
omaksumista.
2.3.6 Valmiuksien kehittäminen on 
ennakkoedellytys näiden toimien 
toteuttamiseksi, ja sillä olisi edistettävä 
mahdollisuuksia ja kehitettävä sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten että 
kumppaneiden taitoja.
2.3.7 Koska ympäristöhaasteet eivät 
seuraa hallinnollisia rajoja, EU:n, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten rajat ylittävä, alueiden 
välinen ja valtioiden välinen yhteistyö 
luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen suojelun osalta kaikilla 
alueilla on erittäin tärkeää. Alueellisen 
yhteistyön mahdollisuuksien ja tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon paremmalla käytöllä edistettäisiin 
huomattavasti ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
2.3.8 Lisäksi rahoitusta yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista on koordinoitava 
NER 300 -ohjelman tuella. Siinä 
käytetään huutokauppaoikeuksien tuloja 
EU:n päästökauppajärjestelmästä
2.4 Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva ohjelma
2.4.1 Synergiaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja Euroopan 
unionin sosiaalisia muutoksia ja 
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innovaatioita koskevan ohjelman välillä 
on lisättävä pyrittäessä edistämään 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden, lippulaiva-aloitteiden, 
yhdennettyjen suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen 
täytäntöönpanoa tarjoamalla 
rahoitustukea laadukkaan ja kestävän 
työllisyyden edistämiseksi, riittävän ja 
kunnollisen sosiaalisen suojelun 
takaamiseksi, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseksi, työolojen 
parantamiseksi ja nuorten työllisyys- ja 
koulutustilanteen parantamiseksi.
2.4.2. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
tartuttava mahdollisuuteen ja toteutettava 
rahastojen ja etenkin ESR:n puitteissa 
toimia, jotka koostuvat sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
ohjelman nojalla toteutetuista toimista 
sosiaalisen vuoropuhelun, oikeuden ja 
perusoikeuksien, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, koulutuksen, 
ammatillisen koulutuksen, lasten 
oikeuksien ja hyvinvoinnin, 
nuorisopolitiikan, 
maahanmuuttopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yrittäjyyden, 
terveydenhuollon, työolojen, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden ja yleisen 
talouspolitiikan kaltaisilla aloilla.
2.4.3 Raja-alueilla rajat ylittävillä 
EURES-kumppanuuksilla on merkittävä 
asema todellisten eurooppalaisten 
työmarkkinoiden luomisessa. Rajat 
ylittäviä EURES-kumppanuuksia olisi 
siksi tuettava edelleen laaja-alaisten 
unionin toimien puitteissa, mitä voitaisiin 
täydentää kansallisilla varoilla tai 
ESR:llä.
2.4.4 Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava 
vastaavia yhteisen strategiakehyksen 
rahastoihin liittyviä toimia, erityisesti 
ESR:ään ja EAKR:ään liittyviä toimia, 
niiden toimien kanssa, jotka kuuluvat 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman mikrorahoitusta ja 
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sosiaalista yrittäjyyttä koskevaan pilariin, 
jonka tarkoituksena on lisätä pääsyä 
mikrorahoitukseen ja sen saatavuutta 
heikommassa asemassa oleville 
henkilöille, jotka haluavat perustaa oman 
mikroyrityksen tai ryhtyä itsenäisiksi 
elinkeinonharjoittajiksi tai kehittää 
yritystään tai itsenäistä elinkeinoaan, 
mutta ovat heikossa asemassa 
tavanomaisille luottomarkkinoille 
pääsyssä, sekä mikroyrityksille, jotka 
työllistävät työmarkkinoilta kauimpana 
olevia ihmisiä, ja toimia, joilla pyritään 
kehittämään sosiaalisen talouden 
yrityksiä.
2.4.5 Euroopan parlamentin aloitteesta ja 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan EU:n ohjelman tuella laadittu 
'Nuorisoaloiteohjelma' tukee alle 
25-vuotiaita koskevia toimia, muun 
muassa ehkäisemällä koulun lopettamista 
aikaisin integroimalla nuoret uudestaan 
koulutukseen, toimia työmarkkinoilla 
tarvittavien taitojen kehittämiseksi 
työelämän ja koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen yhteyksien tiivistämiseksi, 
toimia, joilla tuetaan työmarkkinoille 
pääsyä ensimmäisen työpaikan 
hankkimisen ja työpaikalla annettavan 
koulutuksen kautta, ja toimet, joilla 
pyritään parantamaan 
harjoittelupaikkojen laatua. Sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
ohjelman toimien vahvistamiseksi 
jäsenvaltioiden ja alueiden olisi laadittava 
vastaavia toimia yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin kuuluvissa 
ohjelmissa.
2.5 Yhteinen Erasmus -ohjelma
2.5.1 Olisi varmistettava yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja Yhteinen 
Erasmus -ohjelman väliset synergiat, jotta 
maksimoidaan kehitettyjen välineiden 
tehokkuus ja investointien taloudelliset 
vaikutukset ihmisille. Tällaisella 
yhdennetyllä investoinnilla hyödytetään 
ratkaisevasti sekä yksilöitä että koko 
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yhteiskuntaa edistämällä kasvua ja 
vaurautta, lisäämällä kulttuurienvälistä 
ymmärrystä, tarjoamalla laaja pääsy 
koulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen, sekä viralliseen että 
epäviralliseen koulutukseen, 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
kielenoppimiseen, etenkin viittomakielen 
oppimiseen, ja antamalla kimmokkeita 
nuorisoaloitteille, kansalaistoimille ja 
kaikille sukupolville tarkoitetuille toimille. 
Yhteinen Erasmus -ohjelmalla tuetaan 
etupäässä valtioiden välisiä hankkeita, 
kun taas koheesiopolitiikassa korostuu 
alueellinen ja kansallinen ulottuvuus. 
Jäsenvaltioita ja alueita kannustetaan 
testaamaan valtioiden välisestä 
yhteistyöstä Yhteinen Erasmus -ohjelman 
avulla saatavia välineitä ja menetelmiä ja 
panemaan ne sitten täytäntöön alueellaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
avulla.
2.5.2 Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
taattava tehokas koordinointi 
koheesiopolitiikan ja Erasmus kaikille 
-ohjelman välillä erottamalla selkeästi 
tuetut investointityypit ja kohderyhmät ja 
ottamalla erityisesti huomioon 
haavoittuvien ihmisten ryhmät. Yhteinen 
Erasmus --ohjelma keskittää tukensa 
valtioiden välisiin hankkeisiin kuten 
opiskelijoiden, nuorten ja työntekijöiden 
esteettömään liikkuvuuteen heidän 
mahdollisista toimintarajoitteistaan 
riippumatta, organisaatioiden, 
sidosryhmien ja instituutioiden 
strategisiin kumppanuuksiin Euroopassa 
ja toimiin, jotka tukevat politiikan 
kehittämistä ja toteuttamista. 
Koheesiopolitiikan pääasialliset 
ensisijaiset investointikohteet ovat 
koulutus, työmarkkinoiden koulutus, 
vammaiset henkilöt ja 
aikuisopiskelijoiden liikkuvuus.
2.5.3 Parempia tuloksia saavutetaan 
lisäksi edistämällä liikkuvuutta edistäville 
toimille myönnettävän rahoituksen ja 
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Yhteinen Erasmus -ohjelman puitteissa 
unionin tasolla yksilöityjen parhaiden 
käytänteiden ja innovatiivisten 
hankkeiden valtavirtaistamiseen 
myönnetyn rahoituksen täydentävyyttä. 
Tämän ohjelman puitteissa perustetut 
kansalliset virastot voivat edistää tätä 
koordinointia.
2.6 Verkkojen Eurooppa -väline + 
Euroopan laajuiset verkot, energia- ja 
televiestintäverkot
2.6.1 Jotta voidaan maksimoida 
Euroopan lisäarvo, EAKR ja 
koheesiorahasto, Euroopan laajuiset 
verkostot ja Verkkojen Eurooppa -väline 
olisi suunniteltava läheisessä yhteistyössä, 
jotta varmistetaan, että tarjolla on 
erityyppisten infrastruktuurien väliset 
optimaaliset yhteydet (liikenteessä, 
energiassa ja tietoliikenneyhteyksissä) 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla koko unionissa. Rahastojen suurin 
mahdollinen vipuvoima olisi varmistettava 
hankkeille, joilla on eurooppalainen ja 
yhtenäismarkkinaulottuvuus, erityisesti 
liikenteessä, energiassa ja digitaalisissa 
verkostoissa.
2.6.2 Samalla tavoin kuin kansallinen 
infrastruktuuri on suunniteltava 
johdonmukaisesti sekä ottamalla 
huomioon unionin rajat ylittävät yhteydet 
ja kehittämällä yhteyksiä jäsenvaltioiden 
alueiden välillä, myös suunnitelmien on 
perustuttuva todelliseen ja kohdennettuun 
liikennekysyntään ja niissä on yksilöitävä 
puuttuvat yhteydet ja pullonkaulat.
Investoinneilla alueiden liitettävyyteen 
kattavaan verkostoon ja keskeiseen 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) infrastruktuuriin olisi taattava, 
että kaupunki- ja maaseutualueet voivat 
hyötyä samoista suurien verkostojen 
avulla luoduista mahdollisuuksista.
2.6.3 Niiden investointien priorisointia, 
joilla on vaikutusta tietyn jäsenvaltion 
ulkopuolella, olisi koordinoitava 
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TEN-T-suunnittelun kanssa siten, että 
EAKR:n ja koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin vastaavat täysin 
TEN-T-suuntaviivoja, joissa määritetään 
unionin liikenteen ensisijaiset kohteet, 
muun muassa esteettömyys iäkkäille 
ihmisille, liikuntarajoitteisille ihmisille ja 
vammaisille matkustajille, 
ilmastonmuutoshaasteeseen vastaaminen, 
yhdennetyn TEN-T-verkon tuleva kehitys 
ja multimodaalikäytävän käsite.
2.6.4 Komission valkoisessa kirjassa 
liikenteestä esitetään näkemys 
kilpailukykyisestä ja resurssitehokkaasta 
liikennejärjestelmästä ja korostetaan, että 
liikennealalla edellytetään huomattavaa 
kasvihuonekaasujen vähentämistä.
Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta tämä tarkoittaa keskittymistä 
kestäviin liikennemuotoihin ja 
investoimista alueille, jotka tarjoavat 
merkittävintä eurooppalaista lisäarvoa, 
esimerkiksi Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin. Kun investoinnit on 
yksilöity, ne on asetettava 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten 
ne edistävät saatavuutta, esteetöntä 
liikkuvuutta, kestävyyttä, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.
2.6.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
keskitettävä investoinnit uuden 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
nykyisen infrastruktuurin kapasiteetin 
edistämiseen huomattavalla 
ajanmukaistamisella.
2.6.6 Meriliikenteen osalta satamia olisi 
kehitettävä tehokkaina tulo- ja 
lähtöpisteinä liittämällä ne 
täysimääräisesti maainfrastruktuuriin.
Etusijalle olisi asetettava hankkeet, jotka 
koskevat satamiin pääsyä ja sisämaan 
yhteyksiä. Sisävesireittien kehittämisellä 
olisi vahvistettava niiden osuutta EU:n 
kestävissä rahtiliikenneverkoissa.
2.6.7 Erityisesti olisi pyrittävä 
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täydentävyyteen yhteisesti hallinnoitujen 
EAKR:n ja koheesiorahaston sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineen, joka on 
kilpailulliseen hankkeiden valintaan 
perustuva suoraan hallinnoitu väline, 
infrastruktuuri-investointien välillä. 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 
rahoitetaan ydinverkostoon kuuluvia 
hankkeita (strategisesti tärkeimmät 
kattavan verkon osat), jotka tuovat eniten 
EU:n lisäarvoa ja joiden täytäntöönpano 
on monimutkaisinta TEN-T:n osalta: 
puuttuvat rajat ylittävät yhteydet, keskeiset 
pullonkaulat ja multimodaalimuodot. 
Koheesiorahasto keskittyy eniten 
eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin 
hankkeisiin pullonkaulojen poistamiseksi 
liikenneverkoista tukemalla 
TEN-T-infrastruktuuria sekä ydinverkon 
että kattavan verkon osalta. 
2.6.8 Yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen avulla toteutetaan paikallisia 
ja alueellisia infrastruktuureja ja niiden 
yhteyksiä ensisijaisiin unionin verkkoihin 
energian ja tietoliikenteen aloilla.
2.6.9 Verkkojen Eurooppa -väline 
täydentää koheesio- ja rakennerahastoja, 
koska se edistää alue- ja 
paikalliskehityksen tavoitteiden 
saavuttamista infrastruktuurin osalta, 
jotta toiminnallisille ja yhdennetyille 
yhtenäismarkkinoille ja sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen voidaan tuoda 
mahdollisimman paljon lisäarvoa.
2.7 Liittymistä valmisteleva tukiväline, 
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, Euroopan 
kehitysrahasto
2.7.1 Olisi pyrittävä synergian lisäämiseen 
ulkoisten välineiden ja koheesiopolitiikan 
välillä, jotta monet unionin tavoitteet 
voidaan saavuttaa tehokkaammin. 
Erityisesti olisi lisättävä synergiaa ja 
täydentävyyttä Euroopan kehitysrahaston, 
liittymistä valmistelevan välineen ja 
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eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen osalta.
2.7.2 Olisi panostettava syvempään 
alueelliseen integraatioon sekä 
koheesiopolitiikan alueellisten 
yhteistyötoimien ja Euroopan 
naapuruusvälineiden alaisten 
synergioiden kehittämiseen. Näiden 
välineiden välistä täydentävyyttä voidaan 
parhaiten kehittää rajat ylittävien 
yhteistyötoimien avulla. Jäsenvaltioiden 
ja alueiden olisi siksi varmistettava, että 
olemassa olevat toimet liitetään juuri 
luotuihin Euroopan alueellisen yhteistyön 
ryhmittymiin ja että erityistä huomiota 
kiinnitetään kansalaisjärjestöjen, 
erityisesti kattojärjestöjen, valmiuksien 
rakentamiseen, jotta voidaan hyödyntää 
rahastoja, koordinoida niitä ja vaihtaa 
parhaita käytäntöjä.
3. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
koordinointijärjestelmä
3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
varmistettava, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitettavat toimet luovat synergiaa ja 
että virtaviivaistaminen johtaa 
hallintokustannusten vähenemiseen ja 
hallinnollisen taakan kevenemiseen 
kentällä.
3.2 Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien julkisten ja 
hallintoviranomaisten olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Niiden on erityisesti
a) määritettävä toiminta-alueet, joilla 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
voidaan yhdistää täydentävästi yhden tai 
useamman tässä asetuksessa esitetyn 
temaattisen tavoitteen saavuttamiseksi;
b) edistettävä yhdestä yhteisen 
strategiakehyksen rahastosta vastaavien 
hallintoviranomaisten osallistumista 
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muiden hallintoviranomaisten ja 
toimivaltaisten viranomaisten toimiin 
tukijärjestelmien kehittämisessä 
synergian takaamiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja useaa 
rahastoa koskevan lähestymistavan 
edistämiseksi;
c) perustettava yhteisiä 
seurantakomiteoita yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja 
täytäntöönpanevia ohjelmia varten ja 
kehitettävä muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelyjä koordinoinnin 
helpottamiseksi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten välillä;
d) hyödynnettävä yhteisiä hakijoille ja 
tuensaajille tarkoitettuja sähköisen 
hallinnoinnin ratkaisuja ja keskitettyjä 
asiointipisteitä, joissa annetaan 
neuvontaa kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tarjoamista 
tukimahdollisuuksista;
e) varmistettava näiden varojen saatavuus 
pk-yrityksille.
3.3 Euroopan seurantajärjestelmässä olisi 
otettava käyttöön yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon ja Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisessa saavutetun 
edistyksen seuranta, jolla taataan 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
osallistuminen.
4. Alueellisen koordinoinnin ensisijaiset 
kohteet (rajat ylittävä, valtioiden välinen 
ja alueiden välinen)
4.1 Suuret mahdollisuudet alueelliseen 
kehittämiseen, töiden luomiseen ja 
koheesioon löytyvät yhteistyöstä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja pyrkii 
ylittämään luonnolliset rajat. Yhteisiin 
tarpeisiin perustuva yhteistyö yhteisellä 
alueella on usein tehokkainta.



PE486.190v02-00 116/129 AD\908400FI.doc

FI

4.2 Rajat ylittävä yhteistyö perustuu 
käsitykseen, että monet haasteet eivät 
pysähdy hallinnollisille rajoille. Tehokas 
vastaus edellyttää yhteistä ja yhteistyössä 
toteutettavaa toimintaa ja tiedon 
jakamista asianmukaisella alueellisella 
tasolla.
4.3 Lisäksi raja-alueiden sisäiseen 
mahdollisuuteen pääsee käsiksi 
paikallisesti suuntautuneilla tukitoimilla.
4.4 Olemassa olevat kaksi makroalueiden 
strategiaa ovat auttaneet yhdistämään 
osapuolet yhteisiin toimiin sopivalla 
alueellisella tasolla. Strategiat ovat 
lisänneet ymmärrystä yhteistyön 
tarpeellisuudesta sellaisten ongelmien 
ratkaisemiseksi, joita yksi jäsenvaltio ei 
voi yksin ratkaista, esimerkiksi Itämeren 
tai Tonavan puhdistaminen.
Makroalueiden strategiat ja muut 
alueellisen yhteistyön muodot voivat 
saada tukea sekä EAKR:stä että ESR:stä, 
ja erityisehdot makroalueiden 
strategioiden tuelle olisi esitettävä 
pääpiirteissään ohjelmissa.
4.5 Esteiden voittamisen on oltava osa 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmasuunnittelua – nykyisten 
makroaluestrategioiden tavoitteiden olisi 
näyttävä tarveanalyysissä ja 
asiaankuuluvien toimintaohjelmien 
tavoitteiden asettamisessa 
suunnitteluvaiheesta alkaen. Kyseiset 
strategiat täyttävät tehtävänsä vain, jos 
makroaluestrategioiden tavoitteet 
muodostavat osan strategisesta 
suunnittelusta koheesiopolitiikan 
ohjelmissa kyseessä olevilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
samalla varmistettava, että alueellisen 
yhteistyön ohjelmilla edistetään 
tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. Jäsenvaltiot ja alueet voivat
siten edistää yhteistyötä sekä testata, 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
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varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien poliittisten tavoitteiden tueksi.
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä olisi 
käytettävä tuomaan yhteen päättäjiä yli 
rajojen, jotta voidaan ratkaista yhteisiä 
ongelmia.
4.7 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
katsottava alueellisen yhteistyön ohjelmat 
ensisijaisesti hyödyllisiksi välineiksi 
yhteistyön esteiden ylittämiseen, millä 
puolestaan tuettaisiin kansallisen ja 
alueellisen politiikan tavoitteita ja 
vaikutettaisiin ohjelma-aluetta laajemmin.

Tarkistus 213

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tuloskehyksessä on vahvistettava 
kunkin prioriteetin osalta välitavoitteet 
vuosiksi 2016 ja 2018 ja tavoitteet 
vuodeksi 2022. Välitavoitteet ja tavoitteet 
on esitettävä taulukossa 1 vahvistetun 
mallin mukaisesti.

1. Tuloskehyksessä on vahvistettava 
kunkin prioriteetin osalta välitavoitteet 
tietyiksi kahdeksi ohjelmakauden 
vuodeksi, joista kumpikin edeltää 
jäsenvaltion ja komission yhdessä sopimia 
tulosten tarkasteluvuosia, ja tavoitteet 
vuodeksi 2022. Välitavoitteet ja tavoitteet 
on esitettävä taulukossa 1 vahvistetun 
mallin mukaisesti.

Tarkistus 214

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Välitavoitteilla mitataan prioriteetin 
erityisten tavoitteiden toteutumista ja 
ilmaistaan edistyminen, joka on saavutettu 
tavoitteisiin nähden kyseisen ajanjakson 
päättymishetkeen mennessä. Vuodeksi 
2016 vahvistettavissa välitavoitteissa on 
mainittava taloudelliset indikaattorit ja 
tuotosindikaattorit. Vuodeksi 2018

2. Välitavoitteilla mitataan prioriteetin 
erityisten tavoitteiden toteutumista ja 
ilmaistaan edistyminen, joka on saavutettu 
tavoitteisiin nähden kyseisen ajanjakson 
päättymishetkeen mennessä. Ensimmäistä 
tulosten tarkasteluvuotta edeltäväksi 
vuodeksi vahvistettavissa välitavoitteissa 
on mainittava taloudelliset indikaattorit ja 
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vahvistettavissa välitavoitteissa on 
mainittava taloudelliset indikaattorit,
tuotosindikaattorit ja tapauksen mukaan 
tulosindikaattorit. Välitavoitteita voidaan 
asettaa myös täytäntöönpanon 
avainkohdille.

tuotosindikaattorit. Toista tulosten 
tarkasteluvuotta edeltäväksi vuodeksi
vahvistettavissa välitavoitteissa on 
mainittava taloudelliset indikaattorit ja
tuotosindikaattorit. Välitavoitteita voidaan 
asettaa myös täytäntöönpanon 
avainkohdille.

Tarkistus 215

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kunnianhimoisia mutta realistisia, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltion erityiset 
olosuhteet, tukitoimien luonne ja 
kyseiseen prioriteettiin kohdennettavat 
varat;

Tarkistus 216

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Välitavoitteita ja tavoitteita voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä muuttaa 
26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Tarkistus 217

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.1 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia 
yksilöllisiä palveluita sekä aktiivisia ja 
ennalta ehkäiseviä 
työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa 

– kaikkien työnhakijoiden, myös 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluvien 
henkilöiden, saatavilla olevia yksilöllisiä 
palveluita sekä aktiivisia ja ennalta 
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vaiheessa; ehkäiseviä työmarkkinatoimenpiteitä 
varhaisessa vaiheessa;

Tarkistus 218

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.1 alakohta – 3 sarake –
2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Työvoimapalvelut ovat luoneet 
työnantajien ja oppilaitosten välisiä 
verkostoja.

– Työvoimapalvelut ovat luoneet 
työnantajien ja oppilaitosten välisiä 
verkostoja myös eri alojen välille.

Tarkistus 219

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.2 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 3 a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä 
koskevia toimia toisen asteen koulutuksen 
tasolla;

Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.2 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 3 b alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– uusien yritysten perustamista koskeva 
neuvontaa ja yritysten perustamisen 
valmistelua;

Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.3 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia 
yksilöllisiä palveluita sekä aktiivisia ja 
ennalta ehkäiseviä 
työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa 
vaiheessa;

– kaikkien työnhakijoiden, myös 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluvien 
henkilöiden, saatavilla olevia yksilöllisiä 
palveluita sekä aktiivisia ja ennalta 
ehkäiseviä työmarkkinatoimenpiteitä 
varhaisessa vaiheessa;

Tarkistus 222

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 8 kohta – 8.4 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä ja 
vähennetään varhaiseläkkeelle jäämistä.

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä.

Tarkistus 223

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.1 alakohta – 3 sarake –
2 luetelmakohta – 3 a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
sellaisten ryhmien erityistarpeisiin, joilla 
on suurempi koulunkäynnin 
keskeyttämisriski, myös ehkäisemällä 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
järjestämällä erilaisia laadukkaita 
varhaislapsuuden kehitykseen liittyviä 
ohjelmia, koti- ja yhteisökeskeisiä 
oppimisaloitteita sekä ilmaisia 
lastenhoitopalveluja;

Tarkistus 224

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.1 alakohta – 3 sarake –
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2 luetelmakohta – 4 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten kannalta merkittävät 
politiikan alat ja sidosryhmät ja 
koordinoidaan näiden toimintaa.

– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten torjunnan kannalta 
merkittävät politiikan alat ja sidosryhmät, 
myös kulttuurin, taiteen ja urheilun 
aloilla, ja koordinoidaan näiden toimintaa.

Tarkistus 225

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.2 alakohta – 3 sarake – 1 
luetelmakohta – 2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen;

– lisätään alemman tulotason ryhmien ja 
muiden aliedustettuina olevien ryhmien 
osallistumista korkea-asteen koulutukseen 
ottaen erityisesti huomioon kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät;

Tarkistus 226

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 9 kohta – 9.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Temaattiset 
tavoitteet

Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit



PE486.190v02-00 122/129 AD\908400FI.doc

FI

Tarkistus

Temaattiset 
tavoitteet

Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit

– Ammatillisen koulutuksen 
tunnustaminen kestävän kehityksen ja 
osallistavan kasvun vauhdittajana;
– toimet ammatillisen perus- ja 
jatkokoulutuksen laadun ja tehokkuuden 
parantamiseksi;

9.3 a Ammatillinen 
koulutus: On laadittu 
kansallisia tai alueellisia 
strategioita nykyaikaista 
ammatillista koulutusta 
varten.

– toimet ammatillisen koulutuksen 
edistämiseksi.

Tarkistus 227

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on (kansallisessa 
uudistusohjelmassa määritetyn) 
köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvän 
kansallisen tavoitteen mukainen ja johon 
sisältyy työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa
asemassa oleviin ryhmiin;

– jossa esitetään konkreettisia ehdotuksia 
ja julkisia toimia (kansallisessa 
uudistusohjelmassa ja kansallisissa 
sosiaaliraporteissa määritetyn) köyhyyteen 
ja syrjäytymiseen liittyvän kansallisen 
tavoitteen saavuttamiseksi ja johon 
sisältyy laadukkaiden
työllistymismahdollisuuksien 
laajentaminen muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

Tarkistus 228

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – 3 sarake – 1 
luetelmakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jossa osoitetaan, että 
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat aktiivisen 

– jossa osoitetaan, että
työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset 
sidosryhmät osallistuvat kansallisten 
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osallistamisen suunnitteluun; köyhyyden torjuntaa koskevien 
strategioiden ja kaikkien aktiivista 
osallistamista koskevien strategioiden 
kaikkiin vaiheisiin (ohjelmatyö, 
täytäntöönpano ja arviointi);

Tarkistus 229

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– joka sisältää kattavan lähestymistavan 
lasten köyhyyden torjumiseksi ja lasten 
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarkistus 230

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – 3 sarake –
2 luetelmakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jossa romanien integroinnille asetetaan 
saavutettavissa olevat kansalliset tavoitteet, 
jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen. Tavoitteet olisi asetettava 
vähintäänkin koulutukselle, työllisyydelle, 
terveydenhoidolle ja asumiselle, jotka ovat 
myös EU:n tavoitteita romanien 
integroinnille;

– jossa romanien integroinnille asetetaan 
saavutettavissa olevat kansalliset tavoitteet, 
jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen. Tavoitteet olisi asetettava 
vähintäänkin koulutukselle, työllisyydelle, 
terveydenhoidolle ja asumiselle, jotka ovat 
myös EU:n tavoitteita romanien 
integroinnille, ja ne on otettava huomioon 
julkisissa toimissa;

Tarkistus 231

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.1 alakohta – 3 sarake –
2 luetelmakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on linjassa kansallisen – joka on linjassa kansallisen 
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uudistusohjelman kanssa; uudistusohjelman ja kansallisten 
sosiaaliraporttien kanssa;

Tarkistus 232

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.2 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy seuranta- ja 
tarkistusjärjestelmä.

– johon sisältyy seuranta- ja 
tarkistusjärjestelmä sekä riittävästi 
budjettivaroja;

Tarkistus 233

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 10 kohta – 10.2 alakohta – 3 sarake –
1 luetelmakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jolla varmistetaan, että yhteisön ja 
kansalaisyhteiskunnan sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten näkökulmat 
otetaan huomioon politiikkojen ja 
ohjelmien suunnittelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa.

Tarkistus 234

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

11. Institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen

11. Institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
sekä työmarkkinaosapuolten valmiuksien 
luomisen edistäminen

(9 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu) (9 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu)
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Tarkistus 235

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Toteutetaan jäsenvaltion hallinnon 
tehostamiseen tähtäävää strategiaa,

– Toteutetaan jäsenvaltion alueellisen ja 
paikallisen hallinnon tehostamiseen 
tähtäävää strategiaa, 

Tarkistus 236

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta –
4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin kuuluvien ihmisten 
työllistäminen julkisella sektorilla;

Tarkistus 237

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Temaattiset ennakkoehdot – 11 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta – 6 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– johon sisältyy kumppanuusperiaatteen 
tehokkuuteen liittyviä strategioita mukaan 
lukien rahoituskonsepti 5 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden valmiuksien 
riittävää kehittämistä varten.

Tarkistus 238

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – 2 sarake
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Komission teksti Tarkistus

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY sekä 
muiden kansainvälisten syrjintää 
torjuvien sitoumusten kuten vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen (5 artikla) tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

Tarkistus 239

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta –
2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen 
täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä 
varten;

– sellaisen tasa-arvoyksikön nimeäminen, 
jolla on riittävät valmiudet ja valtuudet 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
takaamiseksi, sekä koulutus- ja 
tiedotussuunnitelma rahastojen 
täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä 
varten;

Tarkistus 240

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta –
3 a alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– järjestelyt romaniväestöä, vammaisia, 
naisia, nuoria ja vanhuksia koskevien 
eriteltyjen tietojen kokoamiseksi sekä 
niiden käyttämiseksi seurannassa ja 
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arvioinnissa;

Tarkistus 241

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 2 kohta – 2 sarake

Komission teksti Tarkistus

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

On laadittu strategia sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevien 
erityistoimien avulla.

Tarkistus 242

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 3 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta –
1 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden soveltaminen 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja 
poistamiseksi;

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden soveltaminen 
vammaisten osallistumismahdollisuuksien 
esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja 
poistamiseksi kaikilla aloilla 
infrastruktuurit, palvelut ja tavarat 
mukaan luettuina;

Tarkistus 243

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 3 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta –
2 alaluetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– institutionaaliset järjestelyt YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 

– institutionaaliset järjestelyt YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 
33 artiklan mukaisesti ja vammaisia 
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33 artiklan mukaisesti; edustavien järjestöjen osallistuminen 
kyseisten järjestelyjen suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Tarkistus 244

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Yleiset ennakkoehdot – 1 kohta – 3 sarake – 1 luetelmakohta –
3 a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vammaisia edustavien järjestöjen 
osallistuminen kyseisten järjestelyjen 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;
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