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LYHYET PERUSTELUT

Rakennerahastot ovat EU:n tärkeimpiä välineitä unionin yhdessä sovittujen 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi strategisten rahoitusinvestointien avulla energian, 
innovoinnin, tutkimuksen, televiestinnän ja pienten ja keskisuurten (pk) yritysten alalla.
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on sen vuoksi erittäin kiinnostunut EU:n 
koheesiopolitiikan 2014–2020 tavoitteenasettelun ja ensisijaisten investointikohteiden 
asianmukaisuudesta ja osallistuu aktiivisesti tavoitteiden ja investointikohteiden määrittelyyn.
Lisäksi valiokunta haluaa huolehtia siitä, että rakennerahastojen avulla tehtävien investointien 
koordinointi muiden yhteisön ohjelmien kanssa on riittävää, mikä koskee erityisesti Horisontti 
2020 -ohjelmaa, Verkkojen Eurooppa -välinettä sekä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevaa ohjelmaa (COSME), ja että eri rahastojen välisiä synergiaetuja hyödynnetään 
optimaalisesti.

Jotta tavoitteita ja ensisijaisia investointikohteita voidaan hienosäätää ja rahaston 
koordinaatiota ja täytäntöönpanoa parantaa, valmistelija ehdottaa useita tarkistuksia sekä 
yhteisiin säännöksiin että Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja koheesiorahastoa 
koskeviin asetuksiin.

Valmistelija korostaa, että yhteiseen strategiakehykseen sisältyy tärkeitä kaikille 
aluepoliittisille rahastoille yhteisiin ohjeisiin ja sääntöihin liittyviä tekijöitä. Hän katsoo, että 
strategiakehystä olisi käsiteltävä ja se olisi hyväksyttävä parlamentissa ja neuvostossa ja 
unionin toimielinten olisi toimittava mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä.

Valmistelija haluaa jättää tämän asian toimivaltaisen valiokunnan päätettäväksi mutta 
sisällyttää lausuntoon tarkistuksia, joilla
– rajoitetaan selvästi yhteisen strategiakehyksen soveltamisalaa, sillä sen puitteissa on 

ainoastaan muunnettava toiminnalliselle tasolle tavoitteet ja ensisijaiset 
investointikohteet sellaisina kuin ne on määritelty perusasetuksissa

– pyritään määrittelemään tarkemmin ensisijaiset investointikohteet ja jotka koskevat 
EAKR:a ja koheesiorahastoa ja perustuvat komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa (SWD(2012) 61 final) esitettyihin keskeisiin toimintoihin.

Näin valmistelija haluaa varmistaa, että toinen lainsäätäjä ottaa käsittelyyn rakennerahastojen 
strategiset tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet ja tekee niistä päätöksen.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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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 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.
Rakennerahastoja olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti alueiden valmiuksien 
kehittämiseksi kohdennetuilla toimilla, 
joiden tavoitteena on osaamiskeskusten 
perustaminen, yliopistojen 
nykyaikaistaminen, tieteellisten välineiden 
hankinta, paikallinen teknologian siirto, 
uusien ja spin-off-yritysten tukeminen ja 
teollisuuden ja korkeakoulujen välinen 
vuorovaikutus paikallisella tasolla. Siten 
mahdollistetaan huippuosaamisen 
portaikon kehittäminen, minkä ansiosta 
kyseiset alueet voisivat laadun ja 
huippuosaamisen perusteella osallistua 
täysimääräisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmaan. Tämän 
jälkeen rakennerahastoista voidaan 
rahoittaa kokonaan tai osittain 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimushankkeiden jatkotoimia, ja niitä 
voidaan käyttää myös tutkimustulosten 
hyödyntämiseen niin, että edistetään 
tiedon helppoa saatavuutta tai 
helpotetaan tutkimustiedon taloudellista 
tai yhteiskunnallista hyödyntämistä.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Rakennerahastojen ja muiden 
yhteisön ohjelmien välisten 
synergiaetujen lisäämiseksi komission 
olisi laadittava ja pidettävä säännöllisesti 
ajan tasalla sähköinen luettelo sellaisista 
yhteisön ohjelmien hanke-ehdotuksista, 
joista tehty arviointi on ollut myönteinen 
mutta jotka eivät ole saaneet lainkaan tai 
riittävästi yhteisön rahoitusta. 
Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava, 
voisivatko ne sisällyttää niille 
merkityksellisiä tämän luettelon hanke-
ehdotuksia omiin toimenpideohjelmiinsa.

Perustelu

Tämän uuden johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on ottaa käyttöön tapa tuoda esiin 
laadukkaat hankkeet tai esittely- ja pilottilaitokset, jotka on esitelty sellaisten ohjelmien 
yhteydessä kuin Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa tai COSME mutta jotka eivät ole 
saaneet lainkaan tai riittävästi rahoitusta unionin varoista ja joita jäsenvaltiot voisivat 
rahoittaa rakennerahastojen puitteissa. Aluksi olisi kuitenkin asetettava saataville niitä 
koskevaa tietoa.

Tarkistus 3

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 

(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, jotka liittyvät 
sisällön osalta tiiviisti ja vaikuttavat 
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ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle
maksettavat maksut.

suoraan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon. Komission olisi tehtävä 
arviointi näiden ennakkoehtojen 
täyttymisestä kumppanuussopimuksen ja 
ohjelmien arvioinnin yhteydessä.
Tapauksissa, joissa ennakkoehtoa ei ole 
täytetty, komissiolla olisi oltava valta
harkita ohjelmalle maksettavien maksujen 
keskeyttämistä.

Perustelu

Joskus ennakkoehdot voisivat olla riippumattomia ohjelmaa hallinnoivan tahon suorasta 
toiminnasta.

Tarkistus 4

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. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. "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. 
Jos tällaiset oikaisut tai keskeytykset 
koskevat jäsenvaltiota, jolla on suuria 
vaikeuksia taloutensa vakauden alalla tai 
jota tällaiset vaikeudet uhkaavat, kyseiset 
varat voidaan asettaa jäsenvaltion 
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saataville erillisellä komission 
toteuttamalla kasvuohjelmalla. Se on 
tehtävä kyseisten ohjelmien perusteella 
ottaen kuitenkin huomioon painopisteet, 
jotka koskevat suurinta taloudellista 
tehokkuutta. Kyseisen mekanismin 
tavoitteena on se, ettei kireä taloudellinen 
tilanne enää pahene.

Tarkistus 5

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 

(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 
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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 jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

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 jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet. Jos jäsenvaltio ei ole yli 
kolmeen kuukauteen toteuttanut riittäviä 
toimenpiteitä, komissio voi asettaa 
keskeytetyn rahoituksen valvotusti 
saataville jossain hallinnoimassaan 
ohjelmassa. Se pitäisi kohdistaa kasvua 
eniten tukevien painopisteiden mukaisesti, 
esimerkiksi talouden infrastruktuuriin, 
jotta aluetaloudelle ja sosiaaliselle 
tilanteelle ei aiheudu enempää vahinkoa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Komission olisi asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä tehtävä 
tapauskohtainen päätös ohjelmassa 
sovellettavista ehdoista ja edellytyksistä 
niiden määrärahojen perusteella, jotka 
ovat peräisin rakennerahasto- ja 
koheesiorahastomaksujen oikaisuista ja 
keskeytyksistä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin, koska niiden 
avulla voidaan yhdistää eri muodossa 

(22) Rahoitusvälineet ovat yhä tärkeämpiä, 
sillä niillä on vipuvaikutus yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin, koska niiden 
avulla voidaan yhdistää eri muodossa 
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olevia julkisia ja yksityisiä varoja julkisen 
politiikan tavoitteiden tukemiseksi ja koska 
kierrätettävät rahoitusmuodot tekevät 
tällaisesta tuesta kestävämpää pitkällä 
aikavälillä.

olevia julkisia ja yksityisiä varoja julkisen 
politiikan tavoitteiden tukemiseksi ja koska 
kierrätettävät rahoitusmuodot tekevät 
tällaisesta tuesta kestävämpää pitkällä 
aikavälillä ja koska niiden avulla voidaan 
saavuttaa laajempi tukikelpoisten joukko.

Perustelu

Asian täsmennykseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 
tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö.

(27) On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt 
päättämisen yhteydessä tukikelpoisiksi 
menoiksi hyväksyttävistä määristä, jotta 
voidaan varmistaa, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineille maksetut määrät, 
hallintokustannukset ja korvaukset tai 
palkkiot mukaan lukien, käytetään 
tehokkaasti investointeihin ja 
loppukäyttäjille maksettaviin maksuihin. 
Lisäksi on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksetusta tuesta saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä, mukaan lukien 
ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö. Palautettuja ja 
jäljellä olevia varoja olisi tarjottava 
jäsenvaltioille, joilla on huomattavia 
vaikeuksia taloutensa vakauden alalla, 
yhdessä muiden käytettävissä olevien 
varojen, esimerkiksi rahoitusoikaisujen, 
kanssa komission ohjauksessa ja ottaen 
huomioon kasvua edistävät painopisteet.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(41 a) Suurhankkeiden arvioinnissa 
komission olisi saatava kaikki tarvittavat 
tiedot, jotta se voi arvioida, johtaako 
rahastojen rahoitusosuus huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin olemassa 
olevissa toimipaikoissa Euroopan 
unionissa, ja varmistaa, että yhteisön 
rahoituksella ei tueta toimintojen 
siirtämistä unionin sisällä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) Kehottaa kiinnittämään suorissa 
yritystuissa huomiota siihen, että 
koheesiopolitiikan rahoitus ei niinkään 
ohjaa yrityksiä – etenkään suuryrityksiä –
avaamaan toimipaikkaa tietyssä paikassa 
vaan päätyy yrityksille, jotka ovat jo 
tehneet tällaisia päätöksiä 
(nollavaikutus), ja kehottaa sen takia 
keskittämään suurten yksityisten yritysten 
tukia aikaisempaa enemmän tutkimus- ja 
kehitysinvestointeihin tai tarjoamaan niitä 
entistä enemmän välillisesti 
infrastruktuurituen kautta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 c) Vaatii lisäksi yleiseen 
rakennerahastoasetukseen selviä 
säännöksiä, joilla estetään kaikki EU:n 
rahoitus toimintojen siirtämiselle EU:n 
sisällä ja joilla tällaisten investointien 
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tarkastamisen kynnys lasketaan 
10 miljoonaan euroon, näin suurille 
yrityksille ei anneta suoria tukia ja 
toiminnan kesto rajoitetaan 10 vuoteen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

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 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 a) Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa tai 
vaarassa joutua niihin ja joihin 
sovelletaan jo tukitoimia 22 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, komissio voi asettaa 
pyynnöstä jäsenvaltion saataville 
oikaistuja tai takaisinperittyjä varoja tai 
korkotuloja tai muita palautuksia 
toteuttamalla talousarviota keskitetysti 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 53 a artiklan mukaisesti 
erityisessä ohjelmassa, jonka painopiste 
on kasvuinvestoinneissa sekä erityisesti 
talouden infrastruktuurihankkeissa.



PE486.188v02-00 12/53 AD\905587FI.doc

FI

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 b) Jottei pahennettaisi entisestään 
niiden jäsenvaltioiden taloudellista 
tilannetta, jotka ovat joutuneet tai ovat 
vaarassa joutua taloudellisiin vaikeuksiin, 
komission olisi näiden jäsenvaltioiden 
pyynnöstä ja oman hallintonsa puitteissa 
asetettava peritty tai keskeytetty rahoitus 
mahdollisimman nopeasti saataville 
erityisellä ohjelmalla, jolla kasvua 
edistetään konkreettisesti esimerkiksi 
talouden infrastruktuuria kehittämällä.

Tarkistus 15

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

(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. Yli 
10 miljoonan euron toimissa komissiolla 
on tarkastusvelvollisuus. Olisi kuitenkin 
oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia 
milloin tahansa, kun on näyttöä 
sääntöjenvastaisuudesta, toimintojen 
siirtämisestä tai petoksesta, tai päätökseen 
saadun toimen päättämisen jälkeen osana 
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien 
tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa 
riskiin, komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos tarkastusviranomainen on 
osoittautunut luotettavaksi edellisellä 
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tukikaudella.

Tarkistus 16

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 
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.

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
osalta päätöksiä 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 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille
-välineelle siirrettävästä määrästä, 
päätöksiä toimenpideohjelmien 
hyväksymisestä ja muuttamisesta, 
päätöksiä suurhankkeista ja yhteisistä 
toimintasuunnitelmista sekä päätöksiä 
maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 4 artikla – 1 kohta
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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 ottaen 
huomioon asiaankuuluvat yhdennetyt 
suuntaviivat, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan mukaiset maakohtaiset 
suositukset, neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset, jotka 
perustuvat kansallisiin uudistusohjelmiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 politiikkojen ja 
prioriteettien mukaista ja että se täydentää 
unionin muita välineitä kunkin 
jäsenvaltion erityisolot huomioon ottaen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 20



AD\905587FI.doc 15/53 PE486.188v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa
varainhoitoasetuksen 53 artiklan 
b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
84 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa
-välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 9 artiklan mukaisia komission 
aloitteesta toteutettavia innovatiivisia 
toimenpiteitä sekä komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea.

7. Yhteisen strategiakehyksen rahastoille 
kohdennettu unionin talousarvion osa 
toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen hallinnoinnin puitteissa
varainhoitoasetuksen 53 artiklan 
b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
84 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa
-välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 9 artiklan mukaisia komission 
aloitteesta toteutettavia innovatiivisia 
toimenpiteitä sekä komission aloitteesta 
annettavaa teknistä tukea ja 22 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettuja ohjelmia 
taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
jäsenvaltioiden tukemiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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
tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
varmistamalla ehdotettujen tavoitteiden 
saavuttamisen sekä seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta sekä 
valintamenettelyjen avoimuuden 
korostaen tarvetta perustelujen 
julkaisemiseen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 5 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 4 artiklan 
4 kohdan mukaisesti
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet keskeisten 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä
seuraavien kumppaneiden kanssa:

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 
naisten työllisyyden lisäämiseksi 
edistetään ja että sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen taataan ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa ja 
arvioinnissa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 yhdennetyn
kestävän kehityksen puitteissa ja ottaen 
huomioon, että unioni edistää ympäristön 
suojelua ja parantamista perussopimuksen 
11 ja 19 artiklan mukaisesti, sekä 
saastuttaja maksaa -periaate ja tarve 
välttää uusien ulkoisten kustannusten 
aiheutuminen Euroopan yhteiskunnalle.

Tarkistus 25
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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) eurooppalaisten yritysten, erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten ja 
mikroyritysten, maatalousalan (Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn 
parantaminen;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla

(4) vähähiiliseen talouteen, jossa eniten 
vaikuttavien epäpuhtauksien määrä on 
pieni siirtymisen tukeminen kaikilla 
aloilla;

Perustelu

Laajentaa alennettavat päästöt muihin epäpuhtauksiin hiilen ohella.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) energiatehokkuuden lisääminen 
kaikilla aloilla, erityisesti rakentamisen ja 
asumisen aloilla;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön ja kulttuuriperinnön
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen sekä niiden 
tehokas hoito yksityissektorin 
asianmukaisen osallistumisen avulla;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

(7) intermodaalisen kestävän liikenteen ja
liikkuvuuden edistäminen keskittyen
pullonkaulojen poistamiseen ja rajat 
ylittävien liikenneyhteyksien aukkojen 
paikkaamiseen kestävissä ja 
intermodaalisissa 
liikenneinfrastruktuureissa;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen

(8) työllisyyden lisääminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen terveyteen,
koulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen;
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen ja 
aluekehityspoliittisten strategisten 
linjausten määritteleminen Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti kaikilla 
hallintotasoilla Euroopan unionin 
alueellista toimintasuunnitelmaa 
hyödyntäen.

Perustelu

Teknisen avun olisi myös edistettävä strategisia alhaalta ylöspäin suuntautuvia toimia. 
Jäsenvaltioiden vuonna 2011 hyväksymässä alueellisessa toimintasuunnitelmassa annetaan 
hyvin hyödyllisiä unionin aluekehitystä koskevia suosituksia.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

(11 a) taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion lisääminen;

Tarkistus 34

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 

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

toimenpiteiksi kutakin rahastoa koskevan 
asetuksen mukaisesti, jotta voidaan edistää 
unionin sopusointuista, tasapainoista ja 
kestävää kehitystä.

Strategia on laadittava käyden 
vuoropuhelua niiden jäsenvaltioiden 
elinten kanssa, jotka vastaavat unionin 
aluepolitiikan täytäntöönpanosta, jotta 
voidaan varmistaa yhteisten 
toimintaperiaatteiden soveltaminen.

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen puitteissa ainoastaan muunnetaan toiminnalliselle tasolle 
tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet sellaisina kuin ne on määritelty perusasetuksissa. 

On suositeltavaa käydä jatkuvaa vuoropuhelua täytäntöönpanosta vastaavien elinten kanssa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet;

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet
kunkin rahaston ensisijaisten 
investointikohteiden mukaisesti;

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen puitteissa ainoastaan muunnetaan toiminnalliselle tasolle 
tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet sellaisina kuin ne on määritelty perusasetuksissa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue-

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon
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ja merialuestrategiat; makroalueelliset strategiat ja merialue- ja 
jokistrategiat tai -synergiat;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen asiaankuuluvien
maakohtaisten suositusten kanssa ja 
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 
4 kohdan mukaisesti antamien kansallisiin 
uudistusohjelmiin perustuvien
asiaankuuluvien suositusten kanssa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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.

Yhteinen strategiakehys on tämän 
asetuksen liitteenä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio voi lainsäätäjän 
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hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla 
säädöksellä 142 artiklan mukaisesti.

aloitteesta esittää tälle muutosehdotuksen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin jäsenvaltion on komission tuella ja 
yhteistyössä komission kanssa
valmisteltava 30 päivään syyskuuta 2013 
mennessä kumppanuussopimus 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 väliselle ajanjaksolle.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa.
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 

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

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 43

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut, sekä vastuualueiden jako;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 ja alueellisella tasolla kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
sekä ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin tarkoitetun tuen alustava 
kokonaismäärä;

Perustelu

On tärkeää olla selvillä siitä, miten tukea jaetaan temaattisten tavoitteiden kesken 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta
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Komission teksti Tarkistus

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue-
ja merialuestrategiat;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon
makroalueelliset strategiat ja merialue- ja 
jokistrategiat sekä olemassa olevat 
synergiat;

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, rakenteet ja elimet, joilla 
varmistetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen, muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden sekä EIP:n välinen 
yhteensovittaminen; muiden unionin 
rahoitusvälineiden kanssa tapahtuvaa 
yhteensovittamista silmällä pitäen siinä 
olisi esitettävä rakenteet, joilla 
varmistetaan eri rahoitusvälineiden 
painopisteiden strateginen 
kartoittaminen; näillä rakenteilla olisi 
pyrittävä välttämään toimien 
päällekkäisyyttä, tunnistamaan 
lisärahoitustukea tarvitsevat alueet ja 
luomaan tuensaajille yhtenäisiä ja 
tarkoituksenmukaisia 
rahoitusmahdollisuuksia;

Perustelu

Tämä lisäys perustuu komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (SWD (2012) 61 final) 
esitettyyn selvitykseen siitä, kuinka koordinointi unionin muiden rahoitusvälineiden kanssa 
olisi järjestettävä. Näitä rakennerahastojen menestyksekkään käytön kannalta tärkeitä asioita 
olisi käsiteltävä perusasetuksissa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta
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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 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

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

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
kehitetään alueiden infrastruktuuria 
ottaen huomioon erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen, Verkkojen 
Eurooppa -välineen ja TEN-rahastojen 
yhdennetty käyttö ja kiinnitetään erityistä 
huomiota rajat ylittäviin yhteyksiin ja 
ylikansallisten liikenneakselien 
alueellisiin liittymiin;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista välitavoitteista ja tavoitteista
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tuloskehyksen osalta sekä menetelmät ja 
mekanismi, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ohjelmien ja yhteisen 

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista mitattavista laadullisista ja 
määrällisistä välitavoitteista ja tavoitteista
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tuloskehyksen osalta sekä menetelmät ja 
mekanismi, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ohjelmien ja yhteisen 
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strategiakehyksen rahastojen välillä; strategiakehyksen rahastojen välillä;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä eurooppalaisella,
kansallisella ja alueellisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen, 
yhteisen strategiakehyksen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisten maakohtaisten suositusten sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettujen neuvoston 
suositusten kanssa ottaen huomioon 
ohjelmien ennakkoarvioinnit ja esittää 
huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen, 
yhteisen strategiakehyksen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisten asiaankuuluvien maakohtaisten 
suositusten sekä perussopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annettujen kansallisiin uudistusohjelmiin 
perustuvien neuvoston suositusten kanssa 
ottaen huomioon ohjelmien 
ennakkoarvioinnit ja esittää huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

Tarkistus 52
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään neljä kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, minkä 
jälkeen komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu huomioon.
Kyseinen jäsenvaltio ja komissio pyrkivät 
yhteistyössä hyväksymään 
kumppanuussopimuksen mahdollisimman 
nopeasti. Kumppanuussopimuksen 
hyväksyntäaika ei saa missään 
tapauksessa ylittää kuutta kuukautta 
sopimuksen toimittamisesta jäsenvaltiolle. 
Kumppanuussopimus tulee voimaan 
aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä.
Ennakkoehtojen on oltava sisällön osalta 
tiiviissä yhteydessä yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
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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.

kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Kun on kyse 
ennakkoehdon piiriin kuuluvalle alueelle 
myönnettävistä varoista, komissio voi
ohjelmaa hyväksyessään 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. Taloudellisissa 
vaikeuksissa tai niiden uhan alla oleviin 
jäsenvaltioihin sovelletaan 22 artiklan 
2a kohtaa (komission toteuttamaa 
erityisohjelmaa koskeva pyyntö ).

Perustelu

Kumppanuussopimuksessa olisi esitettävä selvästi, kuinka mekanismin täytäntöönpanoon 
liittyvät vastuut jakautuvat komission, jäsenvaltioiden ja hallinnointiviranomaisen välillä.  

Koska ehdollisuuteen liittyy seuraamuksia, ennakkoehtojen tulisi kytkeytyä tiiviisti 
koheesiopolitiikan toteuttamiseen ja sen toimintaohjelmien tavoitteisiin.  Unionin tasolla 
asetetuissa ehdoissa ei mahdollisesti oteta huomioon muita tekijöitä, jotka liittyvät 
paikallisiin tai alueellisiin erityisolosuhteisiin ja jotka ovat tärkeitä toimintojen onnistumisen 
kannalta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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. Välivaiheen tarkastelussa arvioidaan 
ohjelmien välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden
vuosina 2017 ja 2019 toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 21 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot, jotka täyttävät jonkin 
22 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdan 
ehdoista, voivat taloudellisen tilanteensa 
vakauttamiseksi ja huomattavan 
määrärahojen menetyksen välttämiseksi 
valtuuttaa komission käynnistämään 
täytäntöönpanosäädöksellä Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/20021 53 a artiklan 
mukaisesti (keskitetty toteutus) erityisen 
ohjelman, jolla varmistetaan, että 
kyseisen jäsenvaltion keskeytetyillä tai 
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takaisin perityillä maksuilla 
mahdollistetaan mahdollisimman 
nopeasti tämän asetuksen 21 artiklan 
4 kohdan tavoitteiden saavuttaminen, 
jotta rahoituksella olisi mahdollisimman 
suuri vaikutus kasvuun ja kilpailukykyyn; 
_________
1 EYVL L 248, 16.9 2002, s. 1.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, jotka täyttävät jonkin 
1 kohdan a, b tai c alakohdan ehdoista, 
voivat taloudellisen tilanteensa 
vakauttamiseksi ja huomattavan 
määrärahojen menetyksen välttämiseksi 
valtuuttaa komission käynnistämään 
täytäntöönpanosäädöksellä Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/20021 53 a artiklan 
mukaisesti (keskitetty toteutus) erityisen 
ohjelman, jolla varmistetaan, että 
kyseisen jäsenvaltion keskeytetyillä tai 
takaisin perityillä maksuilla 
mahdollistetaan mahdollisimman 
nopeasti tämän asetuksen 21 artiklan 
4 kohdan tavoitteiden saavuttaminen, 
jotta rahoituksella olisi mahdollisimman 
suuri vaikutus kasvuun ja kilpailukykyyn;
1 EYVL L 248, 16.9 2002, s. 1.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 25 artikla – 1 kohta
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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 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

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 asianmukaisiin maakohtaisiin 
suosituksiin sekä kansallisiin 
uudistusohjelmiin perustuviin
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.
Ennen päätöksentekoa olisi sovellettava 
avointa menettelyä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä; ryhmän 
kokoonpanossa olisi pyrittävä 
sukupuolten tasa-arvoon.



PE486.188v02-00 32/53 AD\905587FI.doc

FI

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
jäsenvaltioiden, jotka täyttävät yhden 
22 artiklan 1 kohdassa mainituista 
edellytyksistä, on talouskasvun ja 
kilpailukyvyn maksimoimiseksi 
sijoitettava –tarvittaessa komission tuella 
– korko- ja muut tuotot erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 38 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) infrastruktuurihankkeet.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
jäsenvaltioiden, jotka täyttävät yhden 
22 artiklan 1 kohdassa mainituista 
edellytyksistä, on talouskasvun ja 
kilpailukyvyn maksimoimiseksi käytettävä 
– tarvittaessa komission tuella – tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut varat 
erityisesti elinkeinoelämän kannalta 
tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 22 artiklan 
1 kohdassa mainitut edellytykset, on 
talouskasvun ja kilpailukyvyn 
maksimoimiseksi käytettävä – tarvittaessa 
komission tuella – tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa mainitut varat erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.
Komiteaa muodostettaessa olisi 
noudatettava sukupuolten tasa-arvoa.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä 
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

8. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomuksen ja välikertomuksen 
varojen käytöstä sekä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman 
suunnittelun parantamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä 
komission kanssa ja komission johdolla
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman 
suunnittelun parantamiseksi.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ohjelmille valittujen temaattisten 
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;

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

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 50 artikla – 1 kohta

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 

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 
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strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta 
tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavia valmistelua, seurantaa, 
hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, 
tarkastuksia ja valvontaa koskevia 
toimenpiteitä.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta
taikka jäsenvaltion pyynnöstä komission 
hyväksynnän jälkeen tukea tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia 
valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja 
teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja 
valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 51 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) merkityksellisten käynnissä olevien 
muihin yhteisön ohjelmiin, kuten 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmaan, Verkkojen Eurooppa 
-välineelle tai kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaan, liittyvien 
hankkeiden analysointiin liittyvät 
toimenpiteet sekä näitä ohjelmia koskevat 
hanke-ehdotukset, joista tehty arviointi on 
ollut myönteinen mutta jotka eivät ole 
määrärahojen vähäisyyden vuoksi saaneet 
yhteisön rahoitusta;

Tarkistus 73
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Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ja kukin jäsenvaltio 
vastaavat yhdessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 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 76

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 77 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
jäsenvaltio täyttää yhden 22 artiklan 
1 kohdassa mainituista edellytyksistä, 
komission olisi pyynnöstä vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä erityinen 
ohjelma ja pantava se täytäntöön 
keskitetysti neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 53 a artiklan 
mukaisesti kootakseen yhteen jäsenvaltion 
keskeytettyjen maksusitoumusten varat 
ja/tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai käyttämättömät 
määrärahat ja edistääkseen näillä varoilla 
mahdollisimman tehokkaasti kasvua ja 
talouden suorituskykyä erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeissä 
infrastruktuurihankkeissa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Toinen osa – 80 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
jäsenvaltio täyttää yhden 22 artiklan 
1 kohdassa mainituista edellytyksistä, 
perutut määrärahat sijoitetaan 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetun ja 
komission neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 53 a artiklan 
mukaisesti täytäntöön paneman ohjelman 
puitteissa siten, että ensisijaisesti 
edistetään mahdollisimman tehokkaasti 
kasvua ja elinkeinoelämää ja erityisesti 
elinkeinoelämän kannalta tärkeitä 
infrastruktuurihankkeita, jotta alueelle ei 
aiheutettaisi enempää taloudellista 
vahinkoa.

Tarkistus 78
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 82 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän kehittyneet alueet, joita on 
tuettu tässä luokassa vähintään kaksi 
tukikautta mutta joiden taloudellisessa, 
sosiaalisessa ja ekologisessa tilanteessa ei 
suurimmasta mahdollisesta tuesta 
huolimatta ole tapahtunut mainittavia 
parannuksia, luokitellaan seuraavalla 
tukikaudella luokkaan, jossa kansallinen 
yhteisrahoitusosuus on suurempi;

Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

(c) 16,39 prosenttia (eli yhteensä 
53 142 922 017 euroa) kehittyneemmille
alueille;

(c) 16,39 prosenttia kehittyneemmille 
alueille;

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 21,19 prosenttia (eli yhteensä 
68 710 486 782 euroa) koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

(d) 21,19 prosenttia koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 0,29 prosenttia (eli yhteensä (e) 0,29 prosenttia lisärahoituksena 
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925 680 000 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 
2 artiklassa määrätyt ehdot.

perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 
2 artiklassa määrätyt ehdot.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta 
kohden oli kaudella 2007–2013 alle 
75 prosenttia viitekaudelta määritetystä 
25 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta 
mutta joiden BTK asukasta kohden on yli
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joita on tuettu kaudella 
2007–2013 lähentymistavoitteesta ja
joiden BTK asukasta kohden on yli
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta saadaan vähennettyä 
keskimääräisen asukaskohtaisen tuki-
intensiteetin määrien eroavuuksia, joita 
voi esiintyä tietyissä jäsenvaltioissa 
ajanjaksoon 2007–2013 verrattuna, on 
otettava käyttöön sellainen tukitaso, että 
määrärahoja tarjotaan ajanjaksolla 2014–
2020 ainakin ajanjakson 2007–2013 tason 
mukaisesti, kun kyseessä ovat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II 
vahvistetut laskentamenetelmät. 
Enimmäismäärän tasoa on alennettava 
siten, että otetaan huomioon kalastuksen 
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ja maaseudun kehittämisvarojen 
poissulkeminen.

Perustelu

Kiinteän 2,5 prosentin enimmäismäärän käyttöönotolla ei tarjota joustavuutta, jonka 
perusteella jäsenvaltioiden väliset käyttöastetta ja kehitystasoa koskevat nykyiset erot 
otettaisiin huomioon. Tällä voi olla siten kielteisiä vaikutuksia pieniin ja vähemmän 
kehittyneisiin alueisiin, joiden taloudet kärsivät huomattavasti vuosien 2008–2010 rahoitus-
ja talouskriisistä.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus, työvoiman työllisyysaste ja 
työttömyysaste;

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että 
kumppanuussopimuksissa ja 
toimenpideohjelmissa mahdollistetaan 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta 
myönnettävien tukien tehokas 
keskinäinen yhdistäminen sekä yhteys 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja 
TEN-rahoitusasetuksiin;

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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 88

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö
-tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

8. Euroopan alueellinen yhteistyö
-tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020.

Tarkistus 89
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Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei saa 
siirtää kyseisten alueluokkien välillä.

1. Kullekin jäsenvaltiolle vähemmän 
kehittyneiden alueiden, siirtymäalueiden ja 
kehittyneempien alueiden osalta 
kohdennettuja kokonaismäärärahoja ei
periaatteessa saa siirtää kyseisten 
alueluokkien välillä.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 30 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 87 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamissa suosituksissa todetut 
haasteet ja jossa otetaan huomioon 
yhdennetyt suuntaviivat sekä kansalliset ja 

(i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa
maakohtaisissa suosituksissa sekä
kansallisiin uudistusohjelmiin 
perustuvissa neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamissa 
suosituksissa todetut haasteet ja jossa 
otetaan huomioon yhdennetyt suuntaviivat 
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alueelliset erityispiirteet; sekä kansalliset ja alueelliset erityispiirteet;

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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, EAKR:n, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston, Yhteyksien 
Eurooppa -välineen (CEF) sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
keskinäinen koordinointi sekä koordinointi 
EIP:n kanssa;

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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 makroalueellisia strategioita ja 
synergioita sekä merialue- ja jokivaluma-
aluestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(vi a) sellaisten alueiden määrittäminen, 
joiden rajatylittäville 
infrastruktuuriyhteyksille ja/tai alueiden 
välisille yhteyksille osoitetaan tukea;
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Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta myönnettävien 
varojen suunniteltu yhdistäminen muihin 
rahoitusvälineisiin, erityisesti Yhteyksien 
Eurooppa -välineeseen;

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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, biologisen 
monimuotoisuuden turvaaminen, 
ekosysteemiperusteinen
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) kuvaus toimenpideohjelman 
infrastruktuuria edistävistä vaikutuksista;

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 88 artikla – 2 kohta



AD\905587FI.doc 45/53 PE486.188v02-00

FI

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
20 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 99

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

Komission teksti Tarkistus

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

(f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 
luonnonvarojen käytön tehokkuus, 
biologisen monimuotoisuuden 
turvaaminen sekä selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa;

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi suurhankkeen 
91 artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta 
määrittääkseen, onko siihen perusteltua 
myöntää rahastoista tukea ehdotuksen 
mukaisesti.

1. Komissio arvioi suurhankkeen 
91 artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta 
määrittääkseen, onko siihen perusteltua 
myöntää rahastoista tukea ehdotuksen 
mukaisesti. Ennen päätöksentekoa olisi 
sovellettava avointa menettelyä.
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suurhankkeiden arvioinnin 
yhteydessä komissio tutkii, johtaisiko 
rahastoista myönnettävä tuki Euroopan 
unionissa huomattaviin työpaikkojen 
menetyksiin nykyisissä toimipaikoissa 
varmistaakseen, ettei yhteisön 
rahoituksella tueta yritysten toimintojen 
siirtämistä toisaalle Euroopan unionin 
sisällä.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 97 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja 
kumppanuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja noudattaa
kumppanuusperiaatetta sekä edistää 
sukupuolten tasa-arvoa sitä 
muodostettaessa.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 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 

1. Kun kaupunkikehitysstrategia, 
infrastruktuuristrategia 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 
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toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 110 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) suosittelee, että komissio arvioi 
mahdollisuutta perustaa 
rakennerahastoista rahoitettava yhteinen 
yleiseurooppalainen rahasto, joka edistää 
eurooppalaista yhteistutkimusta.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 110 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään
75 prosenttia.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 
osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään
85 prosenttia.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 110 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetun temaattisen 
tavoitteen puitteissa voidaan perustaa 
erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 
80 prosenttia ja joka perustetaan EU:n 
tasolla tai alueiden välillä ja komission 
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suoraan tai välillisesti hallinnoimana.

Perustelu

Tarkistuksella annetaan alueille mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua vapaaehtoisesti 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyön hankkeisiin. Tässä sovellettaisiin kuitenkin keskitettyjä ja 
yhdenmukaisia valinta-, täytäntöönpano- ja hallinnointiperiaatteita. Ajatuksen on esittänyt 
eurooppalaisen tutkimusalueen komitea (ERAC), ja myös useat parlamentin jäsenet ovat 
esittäneet sitä äskettäisissä mietinnöissä.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 111 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) harvaan asutut (alle 50 asukasta 
neliökilometriä kohden) ja erittäin harvaan 
asutut (alle 8 asukasta neliökilometriä 
kohden) alueet.

(c) harvaan asutut (alle 125 asukasta 
neliökilometriä kohden) ja erittäin harvaan 
asutut (alle 8 asukasta neliökilometriä 
kohden) alueet sekä alueet, joiden 
muuttosuhde on pysyvästi negatiivinen.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 112 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt tässä kohdassa 
määritetyistä jäsenvaltioiden velvoitteista.

Poistetaan.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 127 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
jäsenvaltio täyttää yhden 22 artiklan 
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1 kohdassa mainituista edellytyksistä, 
komissio vahvistaa pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä erityisen 
ohjelman, joka pannaan täytäntöön 
keskitetysti neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 53 a artiklan 
mukaisesti, kootakseen jäsenvaltion 
keskeytettyjen maksusitoumusten varat 
ja/tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai käyttämättömät 
määrärahat yhteen ja sijoittaakseen ne 
kasvun edistämisen kannalta 
optimaalisesti erityisesti elinkeinoelämän 
kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
Kolmas osa – 137 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
jäsenvaltio täyttää yhden 22 artiklan 
1 kohdassa mainituista edellytyksistä, 
komissio vahvistaa pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä erityisen
ohjelman, joka pannaan täytäntöön 
keskitetysti neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 53 a artiklan 
mukaisesti, kootakseen jäsenvaltion 
keskeytettyjen maksusitoumusten varat 
ja/tai takaisinperityt varat sekä 
korkotuotot tai käyttämättömät 
määrärahat yhteen ja sijoittaakseen ne 
kasvun edistämisen kannalta 
optimaalisesti erityisesti elinkeinoelämän 
kannalta tärkeisiin 
infrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Neljäs osa – 143 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Komiteaa muodostettaessa olisi 
noudatettava sukupuolten tasa-arvoa.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yhdenmukaisia 7 ja 8 artiklassa 
esitettyjen periaatteiden kanssa.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 1 kohta – kolmas palsta "Täyttymiskriteerit"

Komission teksti Tarkistus

– Käytössä on älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai alueellinen 
tutkimus- ja innovointistrategia,

– Käytössä on älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai alueellinen 
tutkimus- ja innovointistrategia,

– joka kehitetään tiiviissä yhteistyössä 
alueellisten sidosryhmien kanssa;

– joka perustuu SWOT-analyysiin 
resurssien kohdentamiseksi vain tiettyihin 
tutkimus- ja innovointiprioriteetteihin;

– joka perustuu SWOT-analyysiin 
resurssien kohdentamiseksi vain tiettyihin 
tutkimus- ja innovointiprioriteetteihin ja 
jossa otetaan huomioon aikaisempien 
kokemusten arvioinnit, jos niitä on 
saatavilla;

– jossa hahmotellaan toimenpiteet 
yksityisten TTK-investointien lisäämiseksi;

– jossa hahmotellaan toimenpiteet 
yksityisten TTK-investointien lisäämiseksi;

– jossa hahmotellaan mahdollista 
synergiaa Horisontti 2020 -ohjelman 
toimien kanssa;

– johon sisältyy seuranta- ja – johon sisältyy seuranta- ja 
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tarkistusjärjestelmä. tarkistusjärjestelmä, joka tekee 
suunnitelman joustavan mukautuksen 
mahdolliseksi.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kehyksen, 
jossa määritellään tutkimukseen ja 
innovointiin käytössä olevat 
talousarviomäärärahat.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kehyksen, 
jossa määritellään tutkimukseen ja 
innovointiin käytössä olevat 
talousarviomäärärahat sekä EU:n 
prioriteetteihin liittyvät ohjelmat ja näihin 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
priorisointi.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt monivuotisen 
suunnitelman, joka koskee EU:n 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
budjetointia ja priorisointia (Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi 
ESFRI).

– Jäsenvaltio on hyväksynyt monivuotisen 
suunnitelman, joka koskee EU:n 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
budjetointia ja priorisointia (Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi 
ESFRI).

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 2 kohta – toinen palsta "Ennakkoehdot" – 2.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen infrastruktuuri: On 
laadittu sellaiset kansalliset seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoja koskevat 
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon 
alueelliset toimet nopeita internet-liittymiä 
koskevien EU-tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kohdennetaan toimet 
alueille, joilla markkinat eivät kykene 
tarjoamaan avointa infrastruktuuria 
kohtuullisin kustannuksin ja tarpeeksi 
laadukkaasti kilpailua ja valtiontukia 
koskevien EU-sääntöjen mukaisesti ja 
huolehditaan siitä, että palvelut ovat muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
saatavilla.

2.2. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen infrastruktuuri: On 
laadittu sellaiset kansalliset ja/tai 
alueelliset seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja koskevat suunnitelmat, 
joissa otetaan huomioon alueelliset toimet 
nopeita internet-liittymiä koskevien EU-
tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi, 
kohdennetaan toimet alueille, joilla 
markkinat eivät kykene tarjoamaan avointa 
infrastruktuuria kohtuullisin kustannuksin 
ja tarpeeksi laadukkaasti kilpailua ja 
valtiontukia koskevien EU-sääntöjen 
mukaisesti ja huolehditaan siitä, että 
palvelut ovat muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien saatavilla.
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Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 2 kohta – kolmas palsta "Täyttymiskriteerit" – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– Käytössä on seuraavan sukupolven
liityntäverkkoja koskeva suunnitelma, 
johon sisältyy

– Käytössä on seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja koskeva kansallinen ja/tai 
alueellinen suunnitelma, johon sisältyy

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisen on otettava 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin 
mukaan kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti seuraavat tahot:

3. Hallintoviranomaisen on otettava 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin 
mukaan kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti vähintään yksi seuraavista 
tahoista:

Perustelu

Tässä tarvitaan jonkin verran joustavuutta, jotta mukaan saadaan tahot, jotka sopivat 
parhaiten erityyppisten toimien ja hankkeiden tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin.
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