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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin neuvosto, joka kokoontui 11. ja 12. joulukuuta 2008, hyväksyi nykyisen 
talous- ja rahoituskriisin yhteydessä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, joka käsittää 
sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa Euroopan 
talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin.

Komissio ehdotti jo syyskuussa 2008 ja marraskuussa 2008 elvytyspaketissaan useita 
lainsäädännön muutoksia koheesiopolitiikan toteutusta koskevien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi ja EAKR:sta ja ESR-ohjelmista maksettavan ennakkorahoituksen 
(ennakkomaksujen) lisäämiseksi.

Komissio antoi 3. kesäkuuta tiedonannon ”Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen”, jossa 
ehdotettiin jatkotoimia edistämään uusien työpaikkojen luomista ja torjumaan kriisin 
vaikutuksia työpaikkoihin.

Komissio pitää välttämättömänä, että yhteisön myöntämän rahoituksen hallinnoinnin 
helpottamiseksi tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan nopeuttaa rahoituksen antamista sellaisille 
edunsaajille, joihin taloudellinen taantuma vaikuttaa eniten.

Nykyinen 22. heinäkuuta 2009 hyväksytty ehdotus sisältää näin ollen lisää yksinkertaistuksia, 
joiden yleistavoitteena on nopeuttaa osarahoitettuja investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla 
sekä lisätä rahoituksen vaikutusta talouteen kokonaisuudessaan ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin sekä työllisyyteen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan 
talouden moottori ja tärkeimpiä kestävän kasvun toimijoita ja lukuisten korkealaatuisten 
työpaikkojen luojia. Koko Euroopan unionissa noin 23 miljoonaa pk-yritystä edustaa lähes 
99 prosenttia unionin yrityksistä ja ne tarjoavat noin 75 miljoonaa työpaikkaa. Joillakin 
tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten vaatetus-, rakennus tai huonekaluteollisuudessa, pk-
yritysten osuus työpaikoista on jopa 80 prosenttia.

Koska muilla koheesiopolitiikkaa koskevien sääntöjen yksinkertaistuksilla ja selvennyksillä 
selkeytetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sitovia sääntöjä ja vähennetään 
byrokratiaa, ne kiistatta vauhdittavat ohjelmien täytäntöönpanoa. Säännöt antavat myös 
joustonvaraa ohjelmien mukauttamisessa uusiin haasteisiin.

Tämä ehdotus edellyttää koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamista.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä 
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä 
rahoituksen vaikutusta talouteen.

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä 
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä 
rahoituksen vaikutusta talouteen ja 
työpaikkojen luomiseen.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuten 3 päivänä kesäkuuta 2009 
annetussa komission tiedonannossa 
”Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen” 
todetaan, välimaksujen laskemista 
koskevia säännöksiä on tarpeen muuttaa 
määrätyksi ajaksi, jotta kriisin huipun 
rahoituspaineista johtuvia jäsenvaltioiden 
kassavirtaongelmia voidaan tasoittaa ja 
kansalaisten – erityisesti työttömien tai 
työttömyysuhan alaisten – tukemiseen 
tarkoitettujen aktiivisten 
työmarkkinatoimenpiteiden toteuttamista 
nopeuttaa. Tästä syystä on asianmukaista, 
että komissio voi nostaa välimaksujen 
korvausosuuden jäsenvaltion pyynnöstä 
100 prosenttiin ESR:sta osarahoitettavien 
toimenpideohjelmien kunkin 
toimintalinjan saaman julkisen 
rahoitusosuuden osalta muuttamatta 
kuitenkaan toimenpideohjelmiin koko 
ohjelmakaudella sovellettavia kansallisia 
osarahoitusvelvoitteita.

Poistetaan.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On tarpeen panna asianmukaisesti 
täytäntöön toimenpideohjelmat ja 
hyödyntää optimaalisesti Euroopan 
unionin rahoitusta, jotta voidaan toteuttaa 
tarvittavat aktiiviset työmarkkinatoimet, 
kuten työttömyysajan koulutus, 
uudelleenjärjestelyjen ennakointi ja 
hallinto, ammattitaidon mukauttaminen 
tai korkealaatuisten koulutusväylien 
tarjoaminen nuorille. Talous- ja 
rahoituskriisin aikana on erityisen 
kiireellistä ja tärkeää säilyttää 
henkilöiden työpaikat tai mahdollistaa 
uuden työpaikan löytyminen.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla

Komission teksti Tarkistus

(10) Korvataan 77 artikla seuraavasti: Poistetaan.
”77 artikla
Välimaksujen ja loppumaksun laskemista 
koskevat yhteiset säännöt
1. Välimaksut ja loppumaksut lasketaan 
soveltaen asianomaista 
toimenpideohjelmaa koskevassa 
päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta 



PE430.307v02-00 6/7 PA\806000FI.doc

FI

kunkin toimintalinjan osalta 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on mainittu 
kyseisen toimintalinjan osalta kussakin 
todentamisviranomaisen todentamassa 
menoilmoituksessa.
Välimaksuina ja loppumaksuina maksettu 
yhteisön rahoitusosuus ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin julkinen 
rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle 
rahastoista myönnetyn tuen 
enimmäismäärä, joka on vahvistettu 
komission tekemässä toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
komissio voi maksaa jäsenvaltioiden 
31 päivään joulukuuta 2010 mennessä 
lähettämien menoilmoitusten mukaisten 
välimaksujen osalta 100 prosenttia 
ESR:sta osarahoitettavien 
toimenpideohjelmien kunkin 
toimintalinjan saamasta julkisesta 
rahoitusosuudesta, joka on mainittu 
kyseisen toimintalinjan osalta kussakin 
todentamisviranomaisen todentamassa 
menoilmoituksessa, jos jäsenvaltio sitä 
pyytää helpottaakseen 
kriisintorjuntatoimien toteutusta. Jos 
jäsenvaltio hyödyntää tätä 
mahdollisuutta, komissio soveltaa 
järjestelyä kaikkiin välimaksupyyntöihin, 
jotka lähetetään kyseisen 
toimenpideohjelman osalta 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä.
Ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
maksetun kokonaismäärän ja 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
lasketun määrän välistä erotusta ei oteta 
huomioon laskettaessa sellaisten 
menoilmoitusten mukaisia välimaksuja, 
jotka lähetetään 31 päivän joulukuuta 
2010 jälkeen. Erotus otetaan kuitenkin 
huomioon 79 artiklan 1 kohdan 
säännöstä sovellettaessa ja loppumaksua 
laskettaessa.”
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