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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhteisten sääntöjen ja menettelyjen 
olisi oltava yhteensopivia niiden unionin 
vuotuiseen talousarvioon sovellettavien 
rahoitussääntöjen kanssa, jotka 
vahvistetaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, johon viitattaessa 
tarkoitetaan aina sen viimeisintä 
voimassa olevaa versiota ja joka kattaa
myös komission hyväksymät 
varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt.

(7) Yhteisten sääntöjen ja menettelyjen 
olisi oltava yhteensopivia niiden unionin 
vuotuiseen talousarvioon sovellettavien 
rahoitussääntöjen kanssa, jotka 
vahvistetaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, ja joihin kuuluvat
myös komission hyväksymät 
varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että toimet 
toteutetaan sovellettavan välineen 
tavoitteiden mukaisesti ja unionin 
taloudellisia etuja tehokkaasti suojaten. 
Välineiden nojalla myönnettävän 
rahoitusavun on oltava 
varainhoitoasetuksessa vahvistettujen 
sääntöjen ja menettelyjen mukaista, koska 
varainhoitoasetus toimii välineiden 

2. Komissio varmistaa, että toimet 
toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti 
sovellettavan välineen tavoitteiden 
mukaisesti ja unionin taloudellisia etuja 
tehokkaasti suojaten. Välineiden nojalla 
myönnettävän rahoitusavun on oltava 
varainhoitoasetuksessa vahvistettujen 
sääntöjen ja menettelyjen mukaista, koska 
varainhoitoasetus toimii välineiden 
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täytäntöönpanon rahoituksellisena ja 
oikeudellisena peruskehyksenä.

täytäntöönpanon rahoituksellisena ja 
oikeudellisena peruskehyksenä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuloksellisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissio suosii tätä asetusta 
soveltaessaan kaikkein joustavimpia 
menettelyjä aina, kun se on mahdollista ja 
toimen luonteen kannalta 
tarkoituksenmukaista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä viittaa 1 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti silloin kun toimintaohjelmaa ei 
ole vielä hyväksytty, komissio voi suuntaa 
antavien ohjelmointiasiakirjojen 
perusteella poikkeuksellisesti hyväksyä 
yksittäisiä toimenpiteitä toimintaohjelmiin 
sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä 
noudattaen.

Silloin kun toimintaohjelmaa ei ole vielä 
hyväksytty, komissio voi suuntaa antavien 
ohjelmointiasiakirjojen perusteella 
poikkeuksellisesti hyväksyä yksittäisiä 
toimenpiteitä toimintaohjelmiin 
sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menettelyä ei tarvitse noudattaa sellaisten 
toimintaohjelmien ja toimenpiteiden osalta, 
joille myönnettävä apu jää alle edellä 
mainittujen määrien, eikä niihin tehtävien 
vähäisten muutosten osalta. Vähäiset 
muutokset ovat teknisiä mukautuksia, 
esimerkiksi täytäntöönpanojakson 
jatkaminen, varojen 
uudelleenkohdentaminen alustavien 
määrärahojen puitteissa ja määrärahojen 
lisääminen tai vähentäminen alle 
20 prosentilla niiden alustavasta määrästä, 
edellyttäen että muutokset eivät 
merkittävällä tavalla vaikuta alkuperäisen 
toimintaohjelman tai toimenpiteen 
tavoitteisiin. Tällöin toimintaohjelmat, 
toimenpiteet ja niihin tehdyt vähäiset 
muutokset annetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Menettelyä ei tarvitse noudattaa sellaisten 
toimintaohjelmien ja toimenpiteiden osalta, 
joille myönnettävä apu jää alle edellä 
mainittujen määrien, eikä niihin tehtävien 
vähäisten muutosten osalta. Vähäiset 
muutokset ovat teknisiä mukautuksia, 
esimerkiksi täytäntöönpanojakson 
jatkaminen, varojen 
uudelleenkohdentaminen alustavien 
määrärahojen puitteissa ja määrärahojen 
lisääminen tai vähentäminen alle 
10 prosentilla niiden alustavasta määrästä, 
edellyttäen että muutokset eivät 
merkittävällä tavalla vaikuta alkuperäisen 
toimintaohjelman tai toimenpiteen 
tavoitteisiin. Tällöin toimintaohjelmat, 
toimenpiteet ja niihin tehdyt vähäiset 
muutokset annetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ympäristönäkökohtia, muun muassa 
ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen 
kohdistuvia vaikutuksia, tarkastellaan 
hanketasolla, ja ympäristön kannalta 
herkissä hankkeissa tehdään tarvittaessa 
myös ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA), etenkin kun on kyse uudesta 
mittavasta infrastruktuurista. Alakohtaisten 

4. Ympäristönäkökohtia tarkastellaan 
hanketasolla, ja ympäristön kannalta 
herkissä hankkeissa tehdään tarvittaessa 
myös ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA), etenkin kun on kyse uudesta 
mittavasta infrastruktuurista. Alakohtaisten 
ohjelmien täytäntöönpanossa käytetään 
strategisia ympäristöarviointeja (SYA) 
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ohjelmien täytäntöönpanossa käytetään 
strategisia ympäristöarviointeja (SYA) 
tilanteen mukaan. Asianosaisten
sidosryhmien osallistuminen 
ympäristöarviointeihin ja tulosten julkinen 
saatavuus on varmistettava.

tilanteen mukaan. Kaikkien merkittävien
sidosryhmien osallistuminen 
ympäristöarviointeihin ja tulosten julkinen 
saatavuus on varmistettava.

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusapua voidaan myöntää 
muun muassa seuraavissa 
varainhoitoasetuksen mukaisissa 
muodoissa:

1. Unionin rahoitusapua voidaan myöntää 
seuraavissa varainhoitoasetuksen 
mukaisissa muodoissa:

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rinnakkaisessa yhteisrahoituksessa toimi 
jaetaan helposti tunnistettavissa oleviin 
osiin, joista kutakin rahoittaa 
yhteisrahoitukseen osallistuva eri 
kumppani siten, että rahoituksen lopullinen 
kohde on aina yksilöitävissä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhdistetyssä yhteisrahoituksessa toimen 
kokonaiskustannukset jaetaan 
yhteisrahoitukseen osallistuvien 
kumppaneiden kesken ja varat yhdistetään 
siten, ettei toimen yksittäisten toimintojen 
rahoituslähde ole enää yksilöitävissä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaiset kehittyneet ja kehittyvät maat 
joilla on yhä näkyvämpi rooli 
kansainvälisessä taloudessa ja kaupassa, 
monenvälisillä foorumeilla, globaalissa 
hallinnossa ja maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa ja joissa 
unionilla on merkittäviä etuja;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa arviointikertomukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedoksi. Jäsenvaltiot voivat pyytää 
keskustelua yksittäisistä arvioinneista 
15 artiklassa tarkoitetuissa komiteoissa.

2. Komissio antaa arviointikertomukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedoksi. Tuloksia hyödynnetään ohjelmien 
suunnittelussa ja resurssien jakamisessa.
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Tuloksia hyödynnetään ohjelmien 
suunnittelussa ja resurssien jakamisessa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla 
myönnetyn unionin avun 
arviointivaiheeseen mukaan kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät siinä määrin 
kuin se on tarkoituksenmukaista.

3. Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla 
myönnetyn unionin avun 
arviointivaiheeseen mukaan kaikki 
merkittävät sidosryhmät siinä määrin kuin 
se on tarkoituksenmukaista.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaksivuotiskertomus Vuosittainen kertomus

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee ulkoisen toiminnan 
alalla toteutettavien 
rahoitusaputoimenpiteiden 
täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa 

1. Komissio tarkastelee ulkoisen toiminnan 
alalla toteutettavien 
rahoitusaputoimenpiteiden 
täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa 



PA\901453FI.doc 9/11 PE489.414v01-00

FI

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuodesta 2016 alkaen kahden vuoden
välein kertomuksen täytäntöönpanosta ja 
tuloksista sekä mahdollisuuksien mukaan 
unionin rahoitusavun tärkeimmistä 
tuloksista ja vaikutuksista. Kertomus 
toimitetaan myös Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomuksen täytäntöönpanosta 
ja tuloksista sekä mahdollisuuksien 
mukaan unionin rahoitusavun tärkeimmistä 
tuloksista ja vaikutuksista. Kertomus 
toimitetaan myös Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaksivuotiskertomus sisältää 
edellisvuotta koskevia tietoja rahoitetuista 
toimenpiteistä, seurannan ja arvioinnin 
tuloksista, kumppaneiden osallistumisesta 
sekä talousarviositoumusten ja 
maksumäärärahojen toteuttamisesta. Siinä 
arvioidaan unionin rahoitusavun tuloksia 
käyttäen mahdollisuuksien mukaan 
erityisiä mitattavissa olevia indikaattoreita 
siitä, miten avulla on voitu vaikuttaa 
välineiden tavoitteiden saavuttamiseen.

2. Vuosittainen kertomus sisältää 
edellisvuotta koskevia tietoja rahoitetuista 
toimenpiteistä, seurannan ja arvioinnin 
tuloksista, kumppaneiden osallistumisesta 
sekä talousarviositoumusten ja 
maksumäärärahojen toteuttamisesta. Siinä 
arvioidaan unionin rahoitusavun tuloksia 
käyttäen mahdollisuuksien mukaan 
erityisiä mitattavissa olevia indikaattoreita 
siitä, miten avulla on voitu vaikuttaa 
välineiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Välineiden puitteissa myönnettyyn 
rahoitukseen sovelletaan OECD:n 
menetelmiin (nk. Rion tunnusluvut) 
perustuvaa, EU:n ohjelmien 
tulosohjausmenetelmiin integroitua 

Välineiden puitteissa myönnettyyn 
rahoitukseen sovelletaan OECD:n 
menetelmiin (nk. Rion tunnusluvut) 
perustuvaa, EU:n ohjelmien 
tulosohjausmenetelmiin integroitua 
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vuotuista seurantajärjestelmää, jolla 
kvantifioidaan ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät menot 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintaohjelmien sekä yksittäisten ja 
erityistoimenpiteiden tasolla ja jota 
käytetään arvioinneissa ja 
kaksivuotiskertomuksissa Vuotuinen arvio 
ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvistä 
kokonaismenoista tehdään hyväksyttyjen 
suuntaa antavien ohjelmointiasiakirjojen 
perusteella.

vuotuista seurantajärjestelmää, jolla 
kvantifioidaan ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät menot 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintaohjelmien sekä yksittäisten ja 
erityistoimenpiteiden tasolla ja jota 
käytetään arvioinneissa ja vuosittaisissa 
kertomuksissa. Vuotuinen arvio 
ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvistä 
kokonaismenoista tehdään hyväksyttyjen 
suuntaa antavien ohjelmointiasiakirjojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 kertomuksen kunkin 
välineen tavoitteiden saavuttamisesta 
käyttäen tulos- ja vaikutusindikaattoreita, 
joilla mitataan resurssien käytön 
tehokkuutta ja välineiden eurooppalaista 
lisäarvoa, päätöksen tekemiseksi 
sentyyppisten toimien jatkamisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä, joita 
välineiden nojalla toteutetaan. Lisäksi 
kertomuksessa tarkastellaan 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, sitä, että 
kaikki tavoitteet ovat edelleen 
ajankohtaisia, sekä sitä, miten toimenpiteet 
tukevat unionin älykkäälle, kestävälle ja 
osallistavalle kasvulle asettamia 
painopisteitä. Siinä otetaan huomioon 
välineiden pitkäkestoisia vaikutuksia 
koskevat havainnot ja päätelmät. 

1. Komissio laatii viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2017 kertomuksen kunkin 
välineen tavoitteiden saavuttamisesta 
käyttäen tulos- ja vaikutusindikaattoreita, 
joilla mitataan resurssien käytön 
tehokkuutta ja välineiden eurooppalaista 
lisäarvoa, päätöksen tekemiseksi 
sentyyppisten toimien jatkamisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä, joita 
välineiden nojalla toteutetaan. Lisäksi 
kertomuksessa tarkastellaan 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, sitä, että 
kaikki tavoitteet ovat edelleen 
ajankohtaisia, sekä sitä, miten toimenpiteet 
tukevat unionin älykkäälle, kestävälle ja 
osallistavalle kasvulle asettamia 
painopisteitä. Siinä otetaan huomioon 
välineiden pitkäkestoisia vaikutuksia 
koskevat havainnot ja päätelmät.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Tämä viittaa 17 artiklan 3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä viittaa 17 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.


