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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevat rahastot ovat huomattava kannustin alueemme kestävälle 
kehitykselle. Euroopan unionin poliittiset ja taloudelliset toimijat sekä yhdistysten toimijat 
tarvitsevat näitä rahastoja enemmän kuin koskaan pannakseen täytäntöön konkreettisia ja 
hyödyllisiä hankkeita, jotka koituvat Euroopan kansalaisten ja usein myös ympäristön 
hyväksi.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 
kuuluvat kaikki yhteiseen strategiakehykseen, joka tällä asetuksella otetaan käyttöön.

Yhteiseen strategiakehykseen liittyvillä yhteisillä säännöksillä on saavutettava seuraavat 
kolme ensisijaista tavoitetta:

1. EU:n rahastojen käyttö on keskitettävä suurimpiin Euroopan kohtaamiin haasteisiin 
konkreettisten ja näkyvien tulosten saamiseksi (Eurooppa 2020 -strategia)

2. rahoituksenhakumenettelyjä on yksinkertaistettava niin, että potentiaalisten tuensaajien on 
tosiasiallisesti mahdollista saada varoja näistä rahastoista

3. tukien kurinalainen hallinnointi on varmistettava, jotta unionin talousarviosta peräisin 
olevia rahoja käytetään optimaalisesti.

Tältä osin valmistelija haluaa kiittää Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksen laatua ja 
kunnianhimoisuutta. Valmistelija on samaa mieltä ehdotuksen tärkeimmistä suuntaviivoista, 
mutta hän katsoo, että siihen on kuitenkin tehtävä joitakin tarkistuksia, etenkin jotta voidaan 
vahvistaa ehdotuksen myönteistä vaikutusta alueemme kestävään kehitykseen.

Koska valmistelija on omalla kotiseudullaan Ranskan sydämessä Tourainessa työskennellyt 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanemiseksi, hän tuntee kyseisen politiikan tietyt vahvat ja 
heikot kohdat. Tämä kenttäkokemus, jota täydentää kokemus parlamentista 
aluekehitysvaliokunnan jäsenenä (2009–2011), on saanut hänet esittämään seuraavia 
näkökohtia:

1. Kestävän kehityksen roolia on vahvistettava

Asetusehdotuksen 8 artiklassa tehdään kestävän kehityksen käsitteestä horisontaalinen 
tavoite, jota komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä näiden politiikkojen 
täytäntöönpanossa. Tätä käsitettä on vahvistettava sisällyttämällä siihen tarve suojella 
luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä. Kaksi viimeksi mainittua käsitettä olisi myös 
lisättävä temaattisiin tavoitteisiin.

Samaan 8 artiklaan liittyen kansallisten ympäristönsuojeluelinten olisi myös annettava 
lausuntonsa kaikista toimenpideohjelmaehdotuksista, joita esitetään komission 
hyväksyttäväksi.
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2. Rahastojen on oltava näkyvämpiä, avoimempia ja helpommin hyödynnettävissä

Jotta ympäristöhankkeita voidaan toteuttaa asianmukaisesti, on välttämätöntä, että rahastoista 
tulee näkyvämpiä, avoimempia ja helpommin hyödynnettäviä.

Jotta EU:n rahastoista olisi helpompi saada varoja, on olennaisesti vähennettävä niiden 
monimutkaisuutta. Tämän asetuksen säännösten on siis oltava selviä ja helppoja soveltaa.
Näin ollen on täsmennettävä "tuloja tuottavien hankkeiden" täytäntöönpanon edellytykset.
Lisäksi rahastojen käytön valvonta on suhteutettava paitsi myönnetyn tuen tasoon myös 
täytäntöönpanossa todettuihin riskeihin. Itse asiassa liian usein turhan valvonnan 
moninkertaistaminen mutkistaa ja hidastaa menettelyjä tuensaajien haitaksi. On syytä 
täsmentää, että sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ("e-koheesio"-hanke) täytäntöönpano 
täyttää sekä yksinkertaistamista että ympäristönsuojelua (paperiasiakirjojen vähentäminen) 
koskevan vaatimuksen.

Näkyvyyttä on lisättävä yhtäältä määrittämällä kumppanuussopimuksessa tiedotusstrategia ja 
toisaalta toteuttamalla yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä verkkosivustoja. Näillä sivustoilla on 
esitettävä yhteisen strategiakehyksen rahastojen käyttöä koskevat edellytykset kunkin 
toimenpideohjelman osalta.

Avoimuutta on parannettava siten, että Euroopan parlamentin jäsenet, jotka toimivat nykyisin 
toisena lainsäätäjänä, osallistuvat yhä enemmän yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanoon.

Suositukset

Seuraavilla tarkistuksilla pitäisi mahdollistaa yhteisen strategiakehyksen rahastojen käytön ja 
tehokkuuden parantaminen. Koska EU:n rahastoja jo nyt moititaan hyvin usein 
vaikeakäyttöisiksi, valmistelija ei halua tässä lausunnossa tehdä tämän yksityiskohtaisempia 
tarkistuksia. Minkä tahansa ylimääräisen ympäristöä koskevan säännöksen, säännön tai 
tavoitteen lisääminen voisi pahentaa tämän politiikan monimutkaisuutta.

Euroopan parlamentin jäsenten tehtävä ei pääty tähän lainsäädäntötyöhön, niin tärkeä kuin se 
onkin. Valmistelija suosittaa Euroopan parlamentin jäsenten tiivistä mukanaoloa asetuksen 
säännösten täytäntöönpanossa. Erityisesti hän pyytää heitä osallistumaan seurantakomiteoiden 
kokouksiin, joita pidetään ohjelmakauden 2014–2020 seitsemän vuoden aikana EU:n eri 
alueilla.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Säännösten oikean ja yhdenmukaisen 
tulkinnan varmistamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden ja tuensaajien osalta on
tarpeen määritellä tietyt asetuksessa 
käytettävät käsitteet.

(6) Säännösten oikean ja yhdenmukaisen 
tulkinnan varmistamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden ja tuensaajien osalta on 
tarpeen määritellä tietyt asetuksessa 
käytettävät käsitteet ja yksinkertaistaa 
yhteisen strategiakehyksen rahastoihin 
sovellettavia säännöksiä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Perussopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa edellytykset, joilla komissio voi 
toteuttaa Euroopan unionin yleisen 
talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä 
tehtäviään, olisi täsmennettävä ja 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön liittyvät tehtävät 
selkeytettävä. Näiden edellytysten avulla 
komission olisi voitava saada varmuus 
siitä, että jäsenvaltiot käyttävät yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja laillisesti ja 
asianmukaisesti ja Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
tarkoitettua moitteettoman varainhoidon 
periaatetta noudattaen. Jäsenvaltioiden ja 
niiden tätä varten nimeämien elinten olisi 
vastattava ohjelmien täytäntöönpanosta 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 

(8) Perussopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa edellytykset, joilla komissio voi 
toteuttaa Euroopan unionin yleisen 
talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä 
tehtäviään, olisi täsmennettävä ja 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön liittyvät tehtävät 
selkeytettävä. Näiden edellytysten avulla 
komission olisi voitava saada varmuus 
siitä, että jäsenvaltiot käyttävät yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja laillisesti ja 
asianmukaisesti ja Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002,
jäljempänä 'varainhoitoasetus',
tarkoitettua moitteettoman varainhoidon 
periaatetta noudattaen. Jäsenvaltioiden ja 
niiden tätä varten nimeämien elinten olisi 
vastattava ohjelmien täytäntöönpanosta 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
jäsenvaltion institutionaalisen, 
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mukaisesti. Näillä säännöksillä
varmistetaan lisäksi huomion 
kohdistaminen siihen, että on tarpeen 
varmistaa unionin tukitoimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus, 
hallintojärjestelyjen suhteellisuus sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentäminen.

oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti. Näillä säännöksillä olisi 
varmistettava unionin tukitoimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus, 
hallintojärjestelyjen suhteellisuus sekä 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentäminen.

Tarkistus 3

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) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, 
komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotus sellaisen yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymiseksi, 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.

Perustelu

Koska yhteinen strategiakehys on olennaisen tärkeä, on sovellettava tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen (16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
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strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus.
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus.
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

Perustelu

Koska yhteinen strategiakehys on olennaisen tärkeä, on sovellettava tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Ohjelmien edistymisen seuraamiseksi 
jäsenvaltion ja komission välillä olisi 
järjestettävä vuotuinen arviointikokous.
Jäsenvaltion ja komission olisi kuitenkin 
voitava sopia kokouksen järjestämättä 
jättämisestä, jotta voidaan välttää tarpeeton 
hallinnollinen rasitus.

(30) Ohjelmien edistymisen seuraamiseksi 
jäsenvaltion, Euroopan parlamentin ja 
komission välillä olisi järjestettävä 
vuotuinen arviointikokous. Jäsenvaltion ja 
komission olisi kuitenkin voitava sopia 
kokouksen järjestämättä jättämisestä, jotta 
voidaan välttää tarpeeton hallinnollinen 
rasitus.

Perustelu

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta alkaen Euroopan parlamentti on soveltanut 
yhteispäätösmenettelyä. On siis välttämätöntä, että se on täysipainoisesti mukana näiden 
politiikkojen täytäntöönpanossa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta unionin resurssit voidaan käyttää 
tehokkaasti ja jotta voidaan välttää tuloja 
tuottavien toimien ylirahoitus, on tarpeen 
vahvistaa säännöt yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuloja 
tuottavalle toimelle maksettavan osuuden 
laskemiseksi.

(37) Jotta unionin resurssit voidaan käyttää 
tehokkaasti ja jotta voidaan välttää tuloja 
tuottavien toimien ylirahoitus estämättä 
kuitenkaan hyödyllisten hankkeiden 
toteuttamista, on tarpeen vahvistaa
tarkoituksenmukaiset säännöt yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuloja 
tuottavalle toimelle maksettavan osuuden 
laskemiseksi.

Perustelu

Tuloja tuottaviin toimiin sovellettavien sääntöjen mutkikkuus estää hyödyllisten hankkeiden 
toteuttamisen liian usein.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot.
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona.

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot.
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi
tämän olisi koskettava ainoastaan 
jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona.

Perustelu

On syytä täsmentää, että sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ("e-koheesio"-hanke) 
täytäntöönpano täyttää sekä yksinkertaistamista että ympäristönsuojelua (paperiasiakirjojen 
vähentäminen) koskevan vaatimuksen.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 kappale

Komission teksti Tarkistus

(79) Varainhoidon valvontaa koskevaa 
komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
lisättävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
komission välillä tällä alalla ja 
vahvistettava perusteet, joiden mukaisesti 
komissio voi kansallisten järjestelmien 
valvontastrategiansa puitteissa määrittää, 
kuinka vakuuttavat takeet sen olisi saatava 
kansallisilta tarkastuslaitoksilta.

(79) Varainhoidon valvontaa koskevaa 
komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
lisättävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
komission välillä tällä alalla ja 
vahvistettava perusteet, joiden mukaisesti 
komissio voi kansallisten järjestelmien
oikeasuhtaisen valvontastrategiansa 
puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat 
takeet sen olisi saatava kansallisilta 
tarkastuslaitoksilta.

Perustelu

Rahastojen käytön valvonta on suhteutettava paitsi myönnetyn tuen tasoon mutta myös 
täytäntöönpanossa todettuihin riskeihin. Itse asiassa liian usein turhan valvonnan 
moninkertaistaminen mutkistaa ja hidastaa menettelyjä tuensaajien haitaksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään. Etenkin olisi vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa.
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai päätökseen saadun toimen 
päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 

(87) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastoista annettavan unionin tuen 
määrään ja todettuihin riskeihin. Etenkin 
olisi vähennettävä suoritettavien 
tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien 
tukikelpoisten menojen yhteismäärä on 
enintään 200 000 euroa. Olisi kuitenkin 
oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia 
milloin tahansa, kun on näyttöä 
sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai 
päätökseen saadun toimen päättämisen 
jälkeen osana otantatarkastusta. Jotta 
komission tekemien tarkastusten määrä 
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riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission 
olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia 
koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä 
puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen.

Perustelu

Rahastojen käytön valvonta on suhteutettava paitsi myönnetyn tuen tasoon mutta myös 
täytäntöönpanossa todettuihin riskeihin. Itse asiassa liian usein turhan valvonnan 
moninkertaistaminen mutkistaa ja hidastaa menettelyjä tuensaajien haitaksi.

Tarkistus 10

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 

(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, 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 
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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, 
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. 

unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
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. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Perustelu

Koska yhteinen strategiakehys on olennaisen tärkeä, on sovellettava tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 'älykkäällä erikoistumisella' 
tutkimuksen ja kehityksen kehittämistä ja 
Euroopan unionin innovointipolitiikkaa.
Älykkään erikoistumisen tavoitteena on 
edistää julkisten investointien tehokasta ja 
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tuloksellista käyttöä hyödyntäen 
valtioiden ja alueiden välistä synergiaa 
sekä vahvistaen niiden 
innovointivalmiuksia. Älykkään 
erikoistumisen strategia muodostuu 
monivuotisesta strategisesta ohjelmasta, 
jonka tavoitteena on kehittää 
toiminnallinen kansallinen tai alueellinen 
tutkimusalan innovointijärjestelmä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
välillä.

3. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
välillä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

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 todettujen 
riskien suhteen.

Perustelu

Rahastojen käytön valvonta on suhteutettava paitsi myönnetyn tuen tasoon mutta myös 
täytäntöönpanossa todettuihin riskeihin. Itse asiassa liian usein turhan valvonnan 
moninkertaistaminen mutkistaa ja hidastaa menettelyjä tuensaajien haitaksi.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
aloihin – ja niille on tarvittaessa 
myönnettävä varoja – joilla muut unionin 
rahastot mahdollistavat yksiselitteisesti 
integroidun lähestymistavan 
noudattamisen, kuten esimerkiksi 
ympäristön ja ilmaston alalla 
toteutettaviin integroituihin hankkeisiin 
myönnetty yhteisrahoitus.

Perustelu

Ympäristön ja ilmaston huomioon ottaminen kaikessa EU:n rahoituksessa on yksi 
monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin päätöslauselman tärkeimpiä kysymyksiä.
Life-ohjelman mukaiset "integroidut hankkeet" ovat konkreettinen valtavirtaistamisen väline.
Niiden avulla voidaan merkittävästi tehostaa varojen käyttöä. Niiden tavoitteena on tukea 
yhdessä muiden EU:n rahastojen kanssa tärkeän ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa;
mainittakoon esimerkiksi jätehuoltosuunnitelmat tai ilmastostrategiat, jotka voivat kaikki 
edistää merkittävästi työllisyyttä ja kasvua.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet; ja

(b) teollisuudenalojen tai -haarojen, 
työnantajien ja työntekijöiden yleistä etua 
edistävät talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet; ja
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

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 antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon
ohjaamiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä siten, että taataan 
mahdollisimman laajamittainen 
avoimuus, tiedonsaanti ja osallistuminen 
kumppanuuteen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitettujen toimien on oltava unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitettujen toimien on oltava unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia, eikä 
niiden pidä horjuttaa kyseisen 
lainsäädännön strategista, pitkän 
aikavälin johdonmukaista soveltamista, 
vaikka näillä toimilla tuetaan strategisia 
pitkän aikavälin investointeja.

Perustelu

On havaittu tapauksia, joissa EU:n rahastot eivät rikkoneet sovellettavaa lainsäädäntöä 
mutta tukivat sen sijaan merkittäviä sijoituksia, jotka pakottivat valtiot mukautumaan tiettyyn 
infrastruktuuriin, mikä vaikeutti keskipitkällä aikavälillä EU:n tavoitteiden saavuttamista.
Kaatopaikoille myönnetty tuki on erinomainen esimerkki, joka havainnollistaa 
jätehierarkiaan liittyvää ristiriitaa. EU:n tukemilla sijoituksilla tuotettaisiin paljon 
merkittävämpää pitkäaikaista taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää hyötyä, mikäli 
tällaiset strategiset kestävyystavoitteet otettaisiin huomioon varhaisessa vaiheessa.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan 
mukaisesti, sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen.

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan 
mukaisesti, sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen. Tämä saavutetaan 
integroimalla ympäristöalan säännöstö ja 
luonnon monimuotoisuuden suojelu, 
minimoimalla ympäristön tai 
kansanterveyden alalla aiheutuvat 
ulkoiset kustannukset ja noudattamalla 
ennalta varautumisen periaatetta 
tuettaessa rahastojen yhteydessä 
toteutettavia toimia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä.
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelua, ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
ja siihen sopeutumista, ekosysteemeihin 
perustuvaa selviytymis- ja 
palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisyä ja hallintaa.
Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 
ilmastonmuutokseen ja ympäristöön
liittyvien tavoitteiden, luonnon 
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Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

monimuotoisuus ja resurssitehokkuus 
mukaan lukien, tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä.
Näiden menetelmien avulla on myös 
mahdollisuuksien mukaan arvioitava 
kielteisiä seurauksia, joita yhteisen 
strategiakehyksen mukaiset menot 
aiheuttavat ilmastonmuutoksen ja 
ympäristötavoitteiden kannalta. Komissio 
hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

(5) ekosysteemiin perustuvan
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen

(6) ympäristön, luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Perustelu

Kestävän kehityksen käsite on horisontaalinen tavoite, jota komission ja jäsenvaltioiden on 
edistettävä näiden politiikkojen täytäntöönpanossa. Tätä käsitettä on vahvistettava 
sisällyttämällä siihen tarve suojella luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä. Kaksi 
viimeksi mainittua käsitettä olisi myös lisättävä temaattisiin tavoitteisiin.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) hallinnollisten välineiden luomisen 
ja toiminnallisuuden tukeminen älykkään 
erikoistumisen organisoimiseksi ja 
toteuttamiseksi alueilla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen 
yhteisen strategiakehyksen 
hyväksymiseksi. Kun ehdotus on 
hyväksytty, se liitetään tähän asetukseen.

Perustelu

Koska yhteinen strategiakehys on olennaisen tärkeä, on sovellettava tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 24

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 on laadittava 
kumppanuussopimus tiiviissä yhteistyössä
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.
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Tarkistus 25

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 kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet,
huomioiden EU:n 
ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät mahdolliset 
puutteet, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaisissa asiaankuuluvissa
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet, jäsenvaltion kansallisessa 
uudistusohjelmassa asetetut tavoitteet sekä 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset, jotka 
perustuvat kansallisiin uudistusohjelmiin;

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta ja ympäristöä, mukaan 
lukien luonnon monimuotoisuus ja 
resurssitehokkuus, koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

Perustelu

Euroopan parlamentti ehdottaa monivuotisesta rahoituskehyksestä antamassaan 
päätöslauselmassa, että EU:n varojen käytön myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön olisi analysoitava kaikilla tasoilla. Siinä kannatetaan myös velvoitetta 
määritellä, millä alakohtaisilla ohjelmilla on edistetty EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuutta koskevia tavoitteita osana Eurooppa 2020 -strategiaa.
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Komissio mainitsee monivuotisesta rahoituskehyksestä antamansa tiedonannon osassa II 
ilmastoon, ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seurantamenettelyt.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) mahdollinen tuen määrä, joka on 
tarkoitettu muiden kuin yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen avulla 
toteutettaviin täydentäviin toimiin, joiden 
yhteydessä määrätään erityisesti 
tällaisesta yhteistyöstä, kuten esimerkiksi 
ympäristö- ja ilmastoalalla toteutettaviin 
integroituihin hankkeisiin myönnettävä 
yhteisrahoitus; sellaisten 
kumppanuussopimuksien kohdalla, joissa 
ympäristö tai ilmasto on määritetty 
temaattisiksi tavoitteiksi, jäsenvaltion on 
varmistettava, että etusijalle asetetaan 
rahoitustoimet, joilla täydennetään 
kyseisillä aloilla toteutettavia integroituja 
hankkeita;

Perustelu

Life-ohjelman mukaiset "integroidut hankkeet" ovat ympäristöä ja ilmastoa koskeva 
konkreettinen valtavirtaistamisen väline. Niillä voidaan merkittävästi edistää rahastojen 
tehokasta käyttöä, tärkeän ympäristölainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja 
koheesio- ja maatalouspolitiikan kehyksessä ympäristöä ja ilmastoa varten varatun 
rahoituksen käyttöä. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen avulla toteutettavat mahdolliset 
täydentävät toimet on määriteltävä varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat toteutettavissa 
käytännössä.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
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strategiakehyksen rahastojen, muiden
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä EIP:n välinen yhteensovittaminen;

strategiakehyksen rahastojen, muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden –
erityisesti, kun niillä mahdollistetaan 
jäsentynyt yhteistyö, kuten Life-
ohjelmassa – sekä EIP:n välinen 
yhteensovittaminen;

Perustelu

Life-ohjelman mukaiset "integroidut hankkeet" ovat ympäristöä ja ilmastoa koskeva 
konkreettinen valtavirtaistamisen väline. Niillä voidaan merkittävästi edistää rahastojen 
tehokasta käyttöä, tärkeän ympäristölainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja 
koheesio- ja maatalouspolitiikan kehyksessä ympäristöä ja ilmastoa varten varatun 
rahoituksen käyttöä. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen avulla toteutettavat mahdolliset 
täydentävät toimet on määriteltävä varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat toteutettavissa 
käytännössä.

Tarkistus 29

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, kestävään
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa 
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – e kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) yhteenveto suunnitelluista 
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viestintätoimenpiteistä potentiaalisille 
tuensaajille tiedottamiseksi;

Perustelu

Rahastojen näkyvyyttä on lisättävä määrittämällä kumppanuussopimuksessa 
viestintästrategia.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa.

4. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
ennakkoehtojen täyttymiseen liittyvät 
yksityiskohtaiset toimenpiteet ja niiden 
toteuttamisaikataulu asiaankuuluvissa 
ohjelmissa. Temaattisten tavoitteiden 4, 5 
ja 6 mukaisten suunnitelmien tai 
strategioiden täytäntöönpanoa silmällä 
pitäen jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
integroitujen hankkeiden toteuttamista 
ilmasto- ja ympäristöalalla tehokkaan, 
yhdenmukaisen ja asianmukaisesti 
koordinoidun täytäntöönpanon 
potentiaalisena mallina.

Perustelu

Ennakkoehdot ovat keskeinen väline, jolla varmistetaan rahoitusvarojen tehokas käyttö.
Esimerkiksi jätelainsäädännön täytäntöönpanosta on arvioitu aiheutuvan merkittävää etua 
400 000 uutena työpaikkana ja 72 miljardin euron suuruisina säästöinä. Life-ohjelman 
integroidut hankkeet saattavat olla tässä yhteydessä erittäin arvokkaita. Niiden tarkoituksena 
on toimia malleina, joilla toteutetaan rakentavaa ja kestävää yhteistyötä eri hallinnonalojen 
välillä ja joilla ohjataan rahoitusta täytäntöönpanoa koskeviin keskeisiin haasteisiin.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) indikaattorit, jotka kuvaavat toimien 
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vaikutuksia ympäristöön ja 
ilmastonmuutokseen;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä välitavoitteita ja 
tavoitteita, ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita sekä kuvaus toimenpiteistä, 
joilla mukautetaan toimintaa 7 ja 
8 artiklassa vahvistettuihin periaatteisiin.

Perustelu

Ympäristöä varten tarkoitettujen yhteisen strategiakehyksen varojen valtavirtaistamiseen on 
sitouduttu 8 artiklan mukaisesti. Yhdenmukaisuuden nimissä ohjelmien olisi sisällettävä 
tavoitteita ja indikaattoreita (toimenpiteiden lisäksi), jotka osoittavat, miten nämä periaatteet 
on tarkoitus panna täytäntöön. Näin parannetaan ohjelmien yhdenmukaisuutta, laatua ja 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta ja 
ympäristöä, mukaan lukien luonnon 
monimuotoisuus ja resurssitehokkuus,
koskeviin tavoitteisiin.

Perustelu

Komissio mainitsee monivuotisesta rahoituskehyksestä antamassaan tiedonannossa 
ilmastoon, ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seurantamenettelyt. Luonnon 
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monimuotoisuutta seurataan jo nyt EU:n kehitysrahastojen osalta. Luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti "kehottaa […] arvottamaan ekosysteemipalvelut ja 
sisällyttämään mainitut arvot kirjanpitojärjestelmäänsä kestävämmän politiikan perustaksi".
Tähän kuuluu osana kustannuksien seuranta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 
hallinnollisten välineiden luomista ja 
toimintaa älykkään erikoistumisen 
organisoimiseksi ja toteuttamiseksi 
alueilla.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio osallistuu seurantakomitean 
työhön neuvonantajan ominaisuudessa.

2. Komissio osallistuu seurantakomitean 
työhön neuvonantajan ominaisuudessa.
Myös Euroopan parlamentti voi osallistua 
siihen neuvonantajana.

Perustelu

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta alkaen Euroopan parlamentti on soveltanut 
yhteispäätösmenettelyä. On siis välttämätöntä, että se on täysipainoisesti mukana näiden 
politiikkojen täytäntöönpanossa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä
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avoimuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun 
ulottuvana aikana järjestetään vuosittain 
komission ja kunkin jäsenvaltion välillä 
vuotuinen arviointikokous, jossa 
tarkastellaan jokaisen ohjelman 
tuloksellisuutta ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus sekä komission 
huomautukset ja suositukset.

1. Vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun 
ulottuvana aikana järjestetään vuosittain 
komission ja kunkin jäsenvaltion välillä 
vuotuinen arviointikokous, jossa 
tarkastellaan jokaisen ohjelman 
tuloksellisuutta ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus sekä komission 
huomautukset ja suositukset. Euroopan 
parlamentti osallistuu tähän kokoukseen.

Perustelu

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta alkaen Euroopan parlamentti on soveltanut 
yhteispäätösmenettelyä. On siis välttämätöntä, että se on täysipainoisesti mukana näiden 
politiikkojen täytäntöönpanossa.

Tarkistus 39

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 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta ja ympäristöä, 
myös luonnon monimuotoisuutta ja 
resurssitehokkuutta, koskeviin 
tavoitteisiin, mukaan lukien 
Natura 2000 -verkosto, hankkeiden 
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toteuttamisjärjestyksen sisältävien 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
mukaisesti;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, myös 
hyväksymismenettelyn, vuotuisen 
hallinnollisen vahvistuslausuman, 
vuotuisten tarkastuskertomusten, vuotuisen 
tarkastuslausunnon, vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot 
ovat perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti 
ohjelmien täytäntöönpanon ajan.

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, myös 
hyväksymismenettelyn, vuotuisen 
hallinnollisen vahvistuslausuman, 
vuotuisten tarkastuskertomusten, vuotuisen 
tarkastuslausunnon, vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot 
ovat perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti
ja ovat oikeassa suhteessa todettuihin 
riskeihin nähden ohjelmien
täytäntöönpanon ajan.

Perustelu

Rahastojen käytön valvonta on suhteutettava paitsi myönnetyn tuen tasoon mutta myös
täytäntöönpanossa todettuihin riskeihin. Itse asiassa liian usein turhan valvonnan 
moninkertaistaminen mutkistaa ja hidastaa menettelyjä tuensaajien haitaksi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa.

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa sekä alueilla 
toteutettavan älykkään erikoistumisen 
edistämistä koskevaa strategiaa.



PE487.721v05-00 26/35 AD\911238FI.doc

FI

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Alueiden "älykästä erikoistumista" 
tuetaan kaikista rahastoista.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään 
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2007–2009 koskevien unionin 
lukujen perusteella on suhteessa
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

Perustelu

Koska Eurostatin vuoden 2009 tiedot jo tunnetaan, olisi käytettävä niitä.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, EAKR:n, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden
keskinäinen koordinointi – erityisesti, kun 
niillä mahdollistetaan jäsentynyt 
yhteistyö, kuten Life-ohjelmassa – sekä 
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koordinointi EIP:n kanssa;

Perustelu

Life-ohjelman mukaiset "integroidut hankkeet" ovat ympäristöä ja ilmastoa koskeva 
konkreettinen valtavirtaistamisen väline. Niillä voidaan merkittävästi edistää rahastojen 
tehokasta käyttöä, tärkeän ympäristölainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja 
koheesio- ja maatalouspolitiikan kehyksessä ympäristöä ja ilmastoa varten varatun 
rahoituksen käyttöä. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen avulla toteutettavat mahdolliset 
täydentävät toimet on määriteltävä varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat toteutettavissa 
käytännössä.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

i a) eri alakohtaisten hallinnonalojen 
välisen ympäristö- ja ilmastoalan 
painopisteitä koskevan yhteistyön 
organisoiminen kansallisesti ja 
alueellisesti, minkä seurauksena olisi 
ensinnäkin tarkoitus määrittää alat, joilla 
olisi mahdollista toteuttaa ympäristö- ja 
ilmastoalan integroivia hankkeita 
täydentäviä toimia ja toiseksi määrittää 
rahoitettavat alat, joilla Life-ohjelman 
mukaisesti validoitujen ratkaisujen, 
menetelmien ja lähestymistapojen käyttö 
voisi olla hyödyllistä;

Perustelu

Life-ohjelman mukaiset "integroidut hankkeet" ovat ympäristöä ja ilmastoa koskeva 
konkreettinen valtavirtaistamisen väline. Niillä voidaan merkittävästi edistää rahastojen 
tehokasta käyttöä, tärkeän ympäristölainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja 
koheesio- ja maatalouspolitiikan kehyksessä ympäristöä ja ilmastoa varten varatun 
rahoituksen käyttöä. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen avulla toteutettavat mahdolliset 
täydentävät toimet on määriteltävä varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat toteutettavissa 
käytännössä.

Tarkistus 46
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Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, luonnon 
monimuotoisuuden suojelu, 
ekosysteemiperusteinen
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

Tarkistus 47

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 asiasta vastaavien 
kansallisten tai alueellisten 
ympäristönsuojeluelinten lausunto 
i alakohdassa määritetyistä toimenpiteistä 
ja asiasta vastaavan kansallisen tai 
alueellisen tasa-arvoelimen lausunto ii ja
iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Tarkistus 48

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 luonnon monimuotoisuuden 
suojelu, resurssitehokkuus,
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selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa;

ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, sekä selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion 
toimenpideohjelmista ja linkit niihin;

(a) huolehtia, että perustetaan:

– yksi keskitetty verkkosivusto tai yksi 
keskitetty verkkoportaali, jossa on tietoa 
kaikista kyseisen jäsenvaltion 
toimenpideohjelmista ja linkit niihin;
– yksi verkkosivusto kullekin 
toimenpideohjelmalle, johon on linkki 
keskitetyltä sivustolta tai keskitetystä 
verkkoportaalista;

Perustelu

Rahastojen näkyvyyttä on lisättävä toteuttamalla yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä 
verkkosivustoja. Näillä sivustoilla on esitettävä yhteisen strategiakehyksen rahastojen käyttöä 
koskevat edellytykset kunkin toimenpideohjelman osalta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori 
koordinoi rahastojen kansallista 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, liitteessä V
tarkoitettu verkkosivuston tai 

2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori 
koordinoi rahastojen kansallista 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, liitteessä V
tarkoitettujen verkkosivustojen
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verkkoportaalin perustaminen ja ylläpito 
sekä velvollisuus tuottaa yleiskatsaus 
kansallisella tasolla toteutetuista 
viestintätoimenpiteistä.

perustaminen ja ylläpito sekä velvollisuus 
tuottaa yleiskatsaus kansallisella tasolla 
toteutetuista viestintätoimenpiteistä.

Perustelu

Rahastojen näkyvyyttä on lisättävä toteuttamalla yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä 
verkkosivustoja. Näillä sivustoilla on esitettävä yhteisen strategiakehyksen rahastojen käyttöä 
koskevat edellytykset kunkin toimenpideohjelman osalta.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmien avulla on määrä parantaa 
yhteentoimivuutta kansallisten ja unionin 
rakenteiden kanssa ja mahdollistaa se, että 
tuensaajat voivat toimittaa kaikki 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot vain kerran.

Järjestelmien avulla on määrä parantaa 
yhteentoimivuutta kansallisten ja unionin 
rakenteiden kanssa, mahdollistaa se, että 
tuensaajat voivat toimittaa kaikki 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot vain kerran, ja myötävaikuttaa 
ympäristön suojeluun.

Perustelu

On syytä täsmentää, että sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ("e-koheesio"-hanke) 
täytäntöönpano täyttää sekä yksinkertaistamista että ympäristönsuojelua (paperiasiakirjojen 
vähentäminen) koskevan vaatimuksen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ovat syrjimättömät ja avoimet; i) ovat selvät, syrjimättömät ja avoimet;

Perustelu

Jotta EU:n rahastoista olisi helpompi saada varoja, on olennaisesti vähennettävä niiden 
monimutkaisuutta. Tämän asetuksen säännösten on siis oltava selviä ja helppoja soveltaa.
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Tarkistus 53

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.

Perustelu

Rahastojen käytön valvonta on suhteutettava paitsi myönnetyn tuen tasoon mutta myös 
täytäntöönpanossa todettuihin riskeihin. Itse asiassa liian usein turhan valvonnan 
moninkertaistaminen mutkistaa ja hidastaa menettelyjä tuensaajien haitaksi.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 taulukko – 6 rivi – 6.2 a alarivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

6.2 a. Ilmanlaatu:
Ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta 21 päivänä 
toukokuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 
2008/50/EY täytäntöön 
paneminen.

– On otettu käyttöön kattava ilmanlaadun 
hallintastrategia ja todistettu, että on 
hyväksytty ilmanlaatua koskevia 
suunnitelmia, joissa vahvistetaan 
toteutettavat toimet, jotta saavutetaan 
raja- tai tavoitearvot 
direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 
mukaisesti.
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Perustelu

Ennakkoehdot ovat keskeinen väline, jolla parannetaan EU:n rakenteellisten välineiden 
tehokkuutta ja kokonaisvaltaista strategista suoritusta. Kun pidetään mielessä vaikutukset, 
joita yhteisen strategiakehyksen rahastojen varoilla saattaa olla ilmanlaatuun, tämä olisi 
sisällytettävä ennakkoehtoihin.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 taulukko – 6 rivi – 6.2 b alarivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

6.2 b. Luonto ja biologinen 
monimuotoisuus:
luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY 
(luontotyyppidirektiivi) 
täytäntöönpano, erityisesti 
ottaen huomioon 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut 
hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen 
sisältävät 
toimintasuunnitelmat.

– Jäsenvaltioissa on vahvistettu 
rahoitusalan painopisteet Natura 2000 
-alueiden hallinnoimiseksi ja 
saattamiseksi ennalleen osana 
kansallisia tai alueellisia hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen sisältäviä 
toimintasuunnitelmia, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annetun 
direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan 
mukaisesti ja ottaen huomioon EU:n 
eri rahoitusvälineiden tarjoamat 
yhteisrahoitusmahdollisuudet.
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Perustelu

Ennakkoehdot ovat keskeinen väline, jolla parannetaan EU:n rakenteellisten välineiden 
tehokkuutta ja kokonaisvaltaista strategista suoritusta. Tämä olisi sisällytettävä 
ennakkoehtoihin, kun pidetään mielessä vaikutukset, joita yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen varoilla saattaa olla luontoon. Lisäksi strategisen suunnittelun parantaminen on 
määritetty keskeiseksi ehdoksi, jolla varmistetaan, että jäsenvaltiot hyödyntävät paremmin 
Natura 2000 -verkostoa varten tarkoitettuja EU:n varoja seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat ovat tältä osin keskeisessä asemassa. Tämä vastaa päätöslauselmaa, 
jonka Euroopan parlamentti antoi 20. huhtikuuta 2012 EU:n biodiversiteettistrategiasta.
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