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LYHYET PERUSTELUT

Komission asetusehdotus on esitetty yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi monille unionin 
rahastoille, muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle. Asiasta vastaa 
aluekehitysvaliokunta. Näin ollen tässä lausunnossa esitetään ainoastaan muutamia lähinnä 
kalatalouteen liittyviä huomautuksia.

Komission ehdotus on yleensä ottaen myönteinen pääasiassa seuraavista kolmesta syystä:

– siinä esitetään yhdennetympi lähestymistapa ja lisätään yhdenmukaistamista eri rahastojen 
välillä

– siinä esitetään uusia ennakkoehtoja, jotka liittyvät erityisesti kestävää kehitystä ja 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin

– siinä noudatetaan entistä parempaa alueellista lähestymistapaa, jonka yhteydessä 
vahvistetaan paikallisviranomaisten roolia.

Yleisissä tarkistuksissa valmistelija esittää ainoastaan, että joihinkin artikloihin lisätään 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita kestävää kehitystä koskevan päämäärän 
vahvistamiseksi.

Toisaalta valmistelija vastustaa poliittisesta näkökulmasta makrotaloudellista ehdollisuutta 
(21 artikla), joka pakottaa Euroopan unionin alueet noudattamaan tiukkaa budjettikuria.

Kalatalousasioissa valmistelija kannattaa täysin monia ehdotukseen sisältyviä seikkoja, joilla 
pyritään parantamaan kestävyyttä ja edistämään kalakantojen vakautta ja työllisyyden 
säilyttämistä.

Lausuntoon sisältyy joitakin erityisiä tarkistusehdotuksia, joilla

– vahvistetaan paikallis- ja alueviranomaisten roolia rahastojen täytäntöönpanossa

– helpotetaan joitakin täytäntöönpanotoimia

– laajennetaan suhteellisuusperiaatetta pienten edunsaajien osalta.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä, olisi alueiden, joiden BKT 
asukasta kohden oli kaudella 2007–2013
vähemmän kuin 75 prosenttia 
25 jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan.
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta ”investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin” -tavoitteen kautta.

(54) Perussopimuksissa vahvistettujen 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen kautta olisi 
tuettava kaikkia alueita. Jotta tukea 
voitaisiin antaa tasapainoisesti ja 
asteittaisesti taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tason mukaan, tähän 
tavoitteeseen liittyvät resurssit olisi 
kohdennettava EAKR:stä ja ESR:stä 
vähemmän kehittyneille alueille, 
siirtymäalueille ja kehittyneemmille 
alueille sen mukaisesti, mikä on niiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
suhteessa EU:n keskiarvoon. Jotta 
voitaisiin varmistaa rakennerahastoista 
tehtävien investointien kestävyys pitkällä 
aikavälillä ja edistää EU:n alueiden 
talouskasvua ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, olisi alueiden, joiden 
BKT asukasta kohden oli kaudella 2007–
2013 vähemmän kuin 75 prosenttia 
25 jäsenvaltion EU:n viitekauden 
keskiarvosta, mutta joiden BKT asukasta 
kohden on kasvanut suuremmaksi kuin 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta, saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa kaudelle 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoistaan
saavutetun kehityksen vakiinnuttamiseksi.
Jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo
(BKTL) asukasta kohden on vähemmän 
kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi annettava rahoitusta 
koheesiorahastosta "investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin" -tavoitteen kautta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale



AD\905129FI.doc 5/20 PE487.807v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(70) Unionin rahastojen saavutukset on 
tärkeää saattaa yleisön tietoisuuteen.
Kansalaisilla ei ole ainoastaan oikeutta 
saada tietää, mitä unionin rahoitusvaroja
sijoitetaan, vaan myös minkä menettelyjen 
mukaisesti näitä resursseja voidaan 
käyttää. Vastuun sen varmistamisessa, että 
yleisölle annetaan asianmukaiset tiedot, 
olisi oltava sekä hallintoviranomaisilla että 
tuensaajilla. Jotta varmistetaan 
tehokkaampi yleisölle suunnattu tiedotus ja 
vahvempi synergia komission aloitteesta 
toteutettujen viestintätoimien välillä, tämän 
asetuksen mukaisille viestintätoimille 
kohdennetuilla varoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja, 
edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä. 
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat
voimassa olevan ympäristölainsäädännön 
perusteella, että kumppanuussopimusten 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelua, ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
ja siihen sopeutumista, ekosysteemiin 
perustuvaa selviytymis- ja 
palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisyä ja hallintaa ja että nämä 
sisällytetään ohjelmiin tavoitteina. Lisäksi 
on varmistettava työllisyyden ylläpitoon ja 
työpaikkojen luomiseen liittyvä kestävyys. 
Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 
ilmastonmuutokseen ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
hyväksymiä menetelmiä. Komissio 
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hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Makroaluestrategiat ja merialuestrategiat
Yhteisen strategiakehyksen rahastoilla 
edistetään makroaluestrategioita ja 
merialuestrategioita, jos jäsenvaltiot ja 
alueet osallistuvat tällaisiin strategioihin. 
Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot 
varmistavat rahastojen koordinoinnin 
näiden strategioiden kanssa yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimusten ja 
toimintaohjelmien tasolla, jotta 
varmistetaan riittävän rahoituksen 
myöntäminen rahastoista näille 
strategioille.

Perustelu

Rahastoja olisi koordinoitava tiiviisti makroaluestrategioiden ja merialuestrategioiden 
kanssa, jotta varmistetaan riittävän rahoituksen myöntäminen rahastoista näille strategioille.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurien yritysten sekä 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 

(3) pienten ja keskisuurien yritysten sekä 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kestävän kalastus- ja vesiviljelyalan 
(Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
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kilpailukyvyn parantaminen osalta) kilpailukyvyn parantaminen

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla

(4) energiansäästöön, 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön perustuvaan
vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Hyväksyminen ja uudelleentarkastelu

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

Perustelu

Yhteinen strategiakehys on olennainen osatekijä. Se on siis hyväksyttävä tavallisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti eikä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) toteutetut toimenpiteet monitasoisen 
hallinnon periaatteen 
täytäntöönpanemiseksi ja kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
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edistymiskertomuksen laadinnassa; asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa sekä 
ohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa 3 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten käytännesääntöjen 
mukaisesti;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava,
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
Ennakkoehtoja sovelletaan vain, jos ne 
liittyvät suoraan rahastojen 
täytäntöönpanoon.

Perustelu

Ennakkoehtojen avulla voidaan parantaa rahastojen tehokkuutta ja käyttöastetta. Ne eivät 
kuitenkaan saisi vaikeuttaa jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten asemaa. On siis 
asianmukaista, että niiden on liityttävä suoraan koheesiopolitiikan mukaisiin investointeihin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
ehdottamaan muutoksia asianomaisiin 
ohjelmiin. Jos jäsenvaltio ei vastaa tähän 
pyyntöön tai se ei vastaa siihen 
tyydyttävällä tavalla kolmen kuukauden 
kuluessa, komissio voi keskeyttää 
ohjelman prioriteetin sitoumukset
kokonaan tai osittain rahastokohtaisissa 
säännöissä vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.
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Perustelu

Suoritusperusteinen rangaistusjärjestelmä on liian automaattinen. Ennen maksujen 
keskeyttämistä komission olisi vaadittava suuntaamaan uudelleen huonosti toimivat ohjelmat, 
jotta syyt huonoon toimintaan voitaisiin ottaa huomioon.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
koordinointiin liittyvä ehdollisuus

Poistetaan.

1. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
tarkistamaan kumppanuussopimustaan ja 
asiaankuuluvia ohjelmiaan ja esittämään 
niihin muutoksia, kun tämä on tarpeen, 
jotta voidaan
(a) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
osoitetun, perussopimuksen 121 artiklan 
2 kohdan ja/tai 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa tai tukea 
kyseiselle jäsenvaltiolle osoitettujen, 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa;
(b) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
osoitetun, perussopimuksen 126 artiklan 
7 kohdan mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa;
(c) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle 
osoitetun, [makrotalouden epätasapainon 
ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta] 
annetun asetuksen (EU) N:o …/2011 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun 
neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa, 
edellyttäen että näiden muutosten 
katsotaan olevan tarpeen makrotalouden 
epätasapainon korjaamiseksi; tai
(d) maksimoida käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset 
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4 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio 
täyttää yhden seuraavista edellytyksistä: 
(i) sen saataville on asetettu unionin 
rahoitustukea neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 407/2010 mukaisesti;
(ii) sen saataville on asetettu keskipitkän 
ajan rahoitustukea neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/200229 mukaisesti;
(iii) sen saataville on asetettu 
rahoitustukea Euroopan 
vakausmekanismilainan muodossa 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Jäsenvaltion on toimitettava ehdotus 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien 
muuttamisesta yhden kuukauden 
kuluessa. Tarvittaessa komissio esittää 
huomautuksia yhden kuukauden kuluessa 
muutosten toimittamisesta, jolloin 
jäsenvaltion on toimitettava ehdotuksensa 
uudelleen yhden kuukauden kuluessa.
3. Jos komissio ei ole esittänyt 
huomautuksia tai jos sen huomautukset 
on otettu riittävällä tavalla huomioon, se 
antaa ilman aiheetonta viivytystä 
päätöksen, jolla hyväksytään 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien ohjelmien muutokset.
4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi silloin, kun 
rahoitustuki on asetettu jäsenvaltion 
saataville 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti ja liittyy sopeutusohjelmaan, 
muuttaa kumppanuussopimusta ja 
ohjelmia ilman jäsenvaltion ehdotusta 
maksimoidakseen käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset. 
Varmistaakseen kumppanuussopimuksen 
ja asiaankuuluvien ohjelmien 
täytäntöönpanon vaikuttavuuden 
komissio osallistuu niiden hallinnointiin 
sopeutusohjelmassa tai kyseisen 
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jäsenvaltion kanssa allekirjoitetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa esitetyllä 
tavalla.
5. Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdassa 
tarkoitettua komission pyyntöä tai ei 
yhden kuukauden kuluessa vastaa 
riittävällä tavalla 2 kohdassa 
tarkoitettuihin komission huomautuksiin, 
komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
huomautustensa antamisesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kyseisten ohjelmien maksujen 
keskeyttämisestä osittain tai 
kokonaisuudessaan.
6. Komissio keskeyttää 
täytäntöönpanosäädöksillä kyseisten 
ohjelmien maksut ja sitoumukset osittain 
tai kokonaisuudessaan, jos
(a) neuvosto katsoo, että jäsenvaltio ei 
noudata sitä koskevia toimenpiteitä, jotka 
neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 
136 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(b) neuvosto katsoo perussopimuksen 
126 artiklan 8 kohdan tai 126 artiklan 
11 kohdan mukaisesti, että kyseinen 
jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuloksellisia 
toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi;
(c) neuvosto toteaa [makrotalouden 
epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta] annetun asetuksen (EU) 
N:o …/2011 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, että jäsenvaltio ei ole 
toimittanut kahdessa peräkkäisessä 
tapauksessa riittävää oikaisutoimenpiteitä 
koskevaa suunnitelmaa, tai neuvosto 
hyväksyy kyseisen asetuksen 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti päätöksen, jossa 
todetaan noudattamatta jättäminen;
(d) komissio toteaa, ettei jäsenvaltio ole 
toteuttanut toimenpiteitä pannakseen
täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja sen seurauksena 
päättää olla antamatta lupaa tälle 
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jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen 
maksamiseen; tai
(e) Euroopan vakausmekanismin 
johtokunta toteaa, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle EVM:n lainan muodossa 
annettavaan EVM:n rahoitustukeen 
liitetyt ehdot eivät ole täyttyneet, ja sen 
seurauksena päättää olla maksamatta 
sille myönnettyä vakaustukea.
7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan 5 ja 6 kohdan 
mukaisesti, komissio varmistaa, että 
keskeytys on oikeasuhteinen ja vaikuttava 
ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen.
8. Komissio lopettaa viipymättä maksujen 
ja sitoumusten keskeytyksen, jos 
jäsenvaltio on ehdottanut 
kumppanuussopimukseen ja 
asiaankuuluviin ohjelmiin muutoksia 
komission pyytämällä tavalla ja komissio 
on hyväksynyt ne ja, tapauksen mukaan,
(a) neuvosto on todennut, että jäsenvaltio 
noudattaa sitä koskevia toimenpiteitä, 
jotka neuvosto on hyväksynyt 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;
(b) liiallisia alijäämiä koskeva menettely 
keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1467/97 
9 artiklan mukaisesti tai neuvosto on 
päättänyt perussopimuksen 126 artiklan 
12 kohdan mukaisesti kumota liiallisen 
alijäämään olemassaoloa koskevan 
päätöksen;
(c) neuvosto on hyväksynyt kyseisen 
jäsenvaltion toimittaman 
oikaisutoimenpiteitä koskevan 
suunnitelman asetuksen (EU) N:o […] 
[liiallista epätasapainoa koskevasta 
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menettelystä annettu asetus] 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai liiallisia 
alijäämiä koskeva menettely jätetään 
lepäämään kyseisen asetuksen 10 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tai neuvosto on 
päättänyt liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kyseisen asetuksen 11 artiklan 
mukaisesti;
(d) komissio on todennut, että jäsenvaltio 
on toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja on sen seurauksena 
antanut luvan tälle jäsenvaltiolle 
myönnetyn rahoitustuen maksamiseen; 
tai
(e) Euroopan vakausmekanismin 
johtokunta on todennut, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle EVM:n lainan muodossa 
annettavaan rahoitustukeen liitetyt ehdot 
ovat täyttyneet, ja on sen seurauksena 
päättänyt maksaa sille myönnetyn 
vakaustuen.
Samanaikaisesti neuvosto tekee komission 
ehdotuksesta päätöksen budjetoida 
keskeytetyt maksusitoumukset uudelleen 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[…] 8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Useista rahastoista (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, maaseuturahasto, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
rahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanoa 
on edistettävä. Tämän vuoksi komissio 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet 
mahdollistaakseen, että tällaisia ohjelmia 
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laaditaan ja pannaan täytäntöön 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Perustelu

On helpotettava useista rahastosta rahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta ja 
biologista monimuotoisuutta sekä 
Natura 2000 -verkkoa koskeviin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kehitystä koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien paikallisten 
kehittämisstrategioiden valinta ja 
hyväksyntä on saatava päätökseen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Paikallisten kehittämisstrategioiden
valinnan ja hyväksynnän määräajat ovat

(a) 31 päivä joulukuuta 2015 nykyisten 
strategioiden uusimisen osalta ja 
(b) 31 päivä joulukuuta 2016 uusien 
strategioiden osalta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vapauttamisen määräaikoja ei 
sovelleta vuoden 2014 vuotuista 
kokonaisrahoitusosuutta koskevaan 
vuotuiseen talousarviositoumukseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
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, 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 saavutetun kehityksen 
vakiinnuttamista varten kustakin 
rakennerahastosta määrärahan, joka on 
suuruudeltaan vähintään kaksi kolmasosaa 
niille kaudella 2007–2013 kohdennetuista 
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määrärahoista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinjaan voi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa 
kuulua yksi tai useampi alueluokka, ja
siihen voidaan yhdistää erilaisten 
temaattisten tavoitteiden mukaisia 
ensisijaisia täydentäviä investointikohteita 
ja useita rahastoja asianomaisia rahastoja 
koskevien erityisten sääntöjen mukaisesti.

Perustelu

On helpotettava useista rahastosta rahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 84 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan mukaisen lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus saa olla 
enintään 50 prosenttia.

Poistetaan.

Samaa osarahoitusosuutta sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[EAY-asetus] 4 artiklan 2 kohdan 
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mukaiseen lisämäärärahaan.
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