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Tarkistus 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea seuraaviin temaattisiin 
tavoitteisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian edistämiseksi:

Kustakin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastosta annetaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian edistämiseksi, 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus mukaan lukien, tukea 
seuraaviin temaattisiin tavoitteisiin:

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

2) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun 
parantaminen;

2) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun 
parantaminen;

3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

6) ympäristön laadun säilyttäminen, 
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

8) edistetään työllisyyttä ja työvoiman 
liikkuvuutta

8) edistetään kestävää ja laadukasta 
työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta;

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden ja kaikenlaisen syrjinnän
torjunta;
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10) investoidaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen

10) investoidaan koulutukseen, 
harjoitteluun ja ammatilliseen 
koulutukseen ammattitaitoa ja elinikäistä 
oppimista silmällä pitäen

11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

11) julkisten viranomaisten ja 
sidosryhmien institutionaalisten 
valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon 
edistäminen.

Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä.

Or. en

Tarkistus 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) järjestelyt alueellisten ongelmien 
käsittelemiseksi sekä toimet, joilla tuetaan 
integroitua lähestymistapaa, jossa otetaan 
huomioon kaupunki-, maaseutu-, 
rannikko- ja kalastusalueiden asema sekä 
niitä alueita, joihin liittyy 
perussopimuksen 174 ja 349 artiklassa 
tarkoitettuja alueellisia erityispiirteitä, 
koskevat erityishaasteet;

(d) järjestelyt, joilla vastataan kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
tärkeimpiin alueellisiin haasteisiin ja 
alueiden väestörakenteeseen liittyviin 
haasteisiin sekä sellaisten 
maantieteellisten alueiden 
erityistarpeisiin, jotka kärsivät Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklassa tarkoitetuista vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista, ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa määritettyihin 
syrjäisimpien alueiden erityishaasteisiin;

Or. en
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Tarkistus 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava niiden 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksen mukaisesti sekä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
käyttöönoton yhteydessä, voidaanko 
ennakkoehtoja, jotka on vahvistettu 
vastaavissa rahastokohtaisissa säännöissä 
ja liitteen V yleisissä ennakkoehdoissa, 
soveltaa erityistavoitteisiin, joihin 
pyritään niiden ohjelmien painopisteissä, 
ja täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

Ennakkoehtoja sovelletaan ainoastaan 
siltä osin kuin ja edellyttäen, että 
2 artiklassa säädetty määritelmä täyttyy 
ohjelman prioriteettien mukaisesti 
tavoiteltavien erityistavoitteiden osalta. 
Ehtojen täyttymisen arviointi rajoittuu 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuihin perusteisiin.

3. Jos ennakkoehdot eivät ole täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä, jäsenvaltioiden on 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
yhteenveto kansallisella tai alueellisella 
tasolla toteutettavista toimenpiteistä sekä 
niiden toteuttamisaikataulu, joilla 
varmistetaan ehtojen täyttyminen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

3. Kumppanuussopimuksessa on esitettävä 
yhteenveto sovellettavien, kansallisella tai 
alueellisella tasolla toteutettavien 
ennakkoehtojen täyttymisestä, ja 
2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
mukaisesti kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä täyttämättä olevien 
ehtojen kohdalla asiaankuuluvista 
prioriteeteista, vastaavista elimistä, 
toimenpiteistä, joita on toteutettava 
ennakkoehtojen täyttämiseksi sekä niiden 
toteuttamisaikataulusta. Jokaisen 
ohjelman kohdalla on ilmoitettava 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
sovellettavat ennakkoehdot, jotka eivät ole 
2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
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mukaan täyttyneet 
kumppanuussopimuksen 
toimittamispäivänä. Jäsenvaltioiden on 
täytettävä nämä ennakkoehdot 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 ja 
raportoitava niiden täyttymisestä 
viimeistään vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa 
vuonna 2017 tai edistymiskertomuksessa 
vuonna 2017.

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

Poistetaan.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin.

5. Komissio arvioi jäsenvaltion 
sovellettavien ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimittamien tietojen 
johdonmukaisuuden ja 
asianmukaisuuden tehdessään 
kumppanuussopimusta ja/tai ohjelmia 
koskevan arvioinnin.

Ennakkoehtojen täyttymisen arviointi 
rajoittuu rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettuihin perusteisiin ja siinä 
kunnioitetaan kansallista ja alueellista 
toimivaltaa päättää erityisistä ja 
tyydyttävistä poliittisista toimista, mukaan 
lukien strategioiden sisällöstä.

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.

Komissio voi ohjelmaa hyväksyessään 
päättää keskeyttää ohjelman asiaan 
kuuluvaan prioriteettiin liittyvät 
välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain, 
kunnes 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
on saatettu hyväksyttävällä tavalla 
päätökseen, jotta kyseisen prioriteetin 
erityistavoitteiden saavuttamisen 
tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle ei 
koituisi merkittävää haittaa. Jos vastaavan 
ohjelman toimittamispäivänä täyttämättä 
olevan sovellettavan ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta 3 kohdassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste välimaksujen
keskeyttämiseen.
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5 a. Komissio lopettaa viipymättä 
prioriteetille maksettavien välimaksujen 
keskeytyksen, jos jäsenvaltio on saattanut 
päätökseen toimenpiteet, jotka liittyvät 
kyseiseen ohjelmaan sovellettavien 
ennakkoehtojen täyttämiseen, ja joita ei 
ollut täytetty komission tehdessä 
keskeytyspäätöksen. Komissio lopettaa 
keskeytyksen viipymättä myös, jos 
kyseinen ennakkoehto ei enää ole 
sovellettavissa kyseiseen prioriteettiin 
liittyvän ohjelman muutoksen johdosta.

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

6. Edellä olevaa 1–5 a kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineet Rahoitusvälineet
1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoja
voidaan käyttää rahoitusvälineiden –
kyseeseen tulevat myös rahastojen rahastot 
– tukemiseen ohjelmassa, jotta edistetään 
prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista; tämän on 
perustuttava markkinoiden 
toimimattomuutta tai puutteellista 
investointitilannetta sekä 
investointitarpeita osoittavaan 
ennakkoarviointiin.

1. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja voidaan käyttää 
rahoitusvälineiden – kyseeseen tulevat 
myös rahastojen rahastot – tukemiseen 
yhdessä tai useammassa ohjelmassa, jotta 
edistetään prioriteetin mukaisten erityisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin. Siinä 
tapauksessa jokaisesta rahoitusmuodosta 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 
sellaisten investointien tukemiseksi, 
joiden odotetaan olevan taloudellisesti 
kannattavia mutta joihin ei saada 
riittävästi rahoitusta markkinalähteistä.
Tätä osastoa sovellettaessa 
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hallintoviranomaisen, rahasto-
osuusrahaston ja rahoitusvälinettä 
täytäntöön panevien elinten on 
noudatettava sovellettavaa unionin ja 
kansallista lainsäädäntöä erityisesti 
valtiontuen ja julkisten hankintojen
osalta.

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista 
ja loppukäyttäjille avustusten, 
korkotukien, takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 32 artiklan 3 h kohdaksi; sanamuotoa on 
muutettu.

Or. en

Tarkistus 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahoitusvälineiden tukemisen on 
perustuttava ennakkoarviointiin, jossa 
esitetään tietoja, jotka vahvistavat 
markkinoiden toimimattomuuden tai 
epätyydyttävän investointitilanteen, sekä 
arvioon tarvittavien julkisten investointien 
tasosta ja laajuudesta tuettavat 
rahoitusvälinetyypit mukaan lukien.
Tällaiseen ennakkoarviointiin on 
sisällyttävä:
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a) analyysi markkinoiden 
toimimattomuudesta, epätyydyttävästä 
investointitilanteesta ja politiikanaloja, 
temaattisia tavoitteita tai ensisijaisia 
investointikohteita koskevista 
investointitarpeista, joihin vastaamalla 
pyritään edistämään prioriteetin tai 
toimenpiteen mukaisten erityistavoitteiden 
toteuttamista ja tukemaan niitä 
rahoitusvälineillä; analyysin tekemisessä 
on käytettävä parhaisiin käytäntöihin 
perustuvia menetelmiä
b) arvio Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tuettaviksi 
katsottavien rahoitusvälineiden tuomasta 
lisäarvosta, johdonmukaisuudesta muiden 
samoille markkinoille kohdistuvien 
julkisten tukitoimien kanssa, 
valtiontukien mahdollisista vaikutuksista, 
suunniteltujen tukitoimien ja 
toimenpiteiden suhteellisuudesta sekä 
toimenpiteistä markkinavääristymien 
minimoimiseksi
c) arvio rahoitusvälineen avulla 
potentiaalisesti eri tasoilla aina 
loppukäyttäjän tasolle asti hankittavista 
yksityisistä ja julkisista lisävaroista 
(oletettu vipuvaikutus) sekä tarvittaessa 
arvio sellaisen yksityissijoittajille 
tarjottavan erityiskorvauksen tarpeesta ja 
laajuudesta, jolla voidaan edistää varojen 
käyttöön antamista tuen vastineena, ja/tai 
kuvaus niistä mekanismeista, joita 
käytetään tämän erityiskorvauksen 
tarpeellisuuden ja laajuuden 
määrittelemiseksi, esimerkiksi kilpailuun 
perustuva tai asianmukaisella tavalla 
itsenäinen arviointiprosessi
d) samankaltaisista välineistä ja 
jäsenvaltion aiemmin toteuttamista 
ennakkoarvioinneista saatuja kokemuksia 
koskeva arviointi ja olettamus siitä, 
kuinka hankittua tietoa aiotaan 
hyödyntää asiassa edettäessä
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e) ehdotettu investointistrategia, jossa on 
tarkasteltu muun muassa vaihtoehtoja 
33 artiklassa tarkoitetuiksi 
täytäntöönpanojärjestelyiksi, tarjolle 
asetettavia rahoitustuotteita, tavoiteltua 
loppukäyttäjien kohderyhmää ja 
mahdollisia suunnitelmia avustustuen 
rinnakkaiseen käyttöön
f) yksityiskohtainen selvitys odotetuista 
tuloksista ja siitä, kuinka asianomaisen 
rahoitusvälineen oletetaan edistävän 
asiaankuuluvalle prioriteetille tai 
toimenpiteelle asetettujen 
erityistavoitteiden ja tulosodotusten 
saavuttamista, edistävää vaikutusta 
mittaavat indikaattorit mukaan lukien
g) määräykset, joiden nojalla on 
mahdollista tarkistaa ja ajantasaistaa 
ennakkoarvioita tarpeen mukaan 
sellaisen rahoitusvälineen 
täytäntöönpanon aikana, joka on pantu 
täytäntöön kyseisen arvioinnin 
perusteella, silloin kun 
hallintoviranomainen 
täytäntöönpanovaiheen kuluessa katsoo, 
ettei ennakkoarviointi ehkä enää kuvaa 
tarkasti täytäntöönpanovaiheen aikana 
vallitsevia markkinaolosuhteita.

Or. en

Tarkistus 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ennakkoarviointi voidaan suorittaa 
vaiheittain. Sen on joka tapauksessa 
oltava valmis ennen kuin 
hallintoviranomainen päättää varojen 
osoittamisesta ohjelmasta 
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rahoitusvälineeseen.

Yhteenveto rahoitusvälineisiin liittyvien 
ennakkoarviointien tuloksista ja 
päätelmistä julkaistaan kolmen 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 
ennakkoarvioinnit on saatu valmiiksi.
Ennakkoarviointi toimitetaan tiedoksi 
seurantakomitealle rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusvälineistä annetun tuen 
loppukäyttäjät voivat myös saada 
avustuksia tai muuta tukea ohjelmasta tai 
muusta välineestä, jota tuetaan unionin 
talousarviosta. Siinä tapauksessa 
jokaisesta rahoituslähteestä on pidettävä 
erillistä kirjanpitoa.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 32 artiklan 3 c kohdaksi; sanamuotoa on 
muutettu.

Or. en

Tarkistus 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on 
tukea sellaisia kaupunkialueiden 
kehittämis- tai elvyttämistoimia, joissa 
maa tai kiinteistö on osa investointia. 
Kyseiset maan tai kiinteistön muodossa 
annetut luontoissuoritukset ovat 
tukikelpoisia edellyttäen, että 59 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 32 artiklan 3 c kohdaksi; siihen on tehty 
joitakin muutoksia (sanojen ”maaseudun kehittäminen” lisääminen ja ”59 artiklan” 
muuttaminen muotoon ”59 artiklan 1 kohta”).

Or. en

Tarkistus 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun rahoitusvälineillä tuetaan 
yrityksille, kuten pk-yrityksille, 
tarkoitettua rahoitusta, tukea on 
kohdistettava uusien yrityksien 
perustamiseen, alkuvaiheen pääomaan eli 
siemenpääomaan ja alkupääomaan, 
laajentamispääomaan, pääomaan, jota 
tarvitaan yrityksen yleisen toiminnan 
vahvistamiseksi, uusien hankkeiden 
toteuttamiseksi, uusille markkinoille 
pääsemiseksi tai olemassa olevien 
yrityksien kehittämiseksi, sanotun 
vaikuttamatta sovellettavien EU:n 
valtiontukea koskevien sääntöjen 
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soveltamiseen, ja rahastokohtaisia 
sääntöjä noudattaen. Tukeen voi sisältyä 
investointeja sekä aineelliseen että 
aineettomaan omaisuuteen ja myös 
käyttöpääomaan sovellettavien EU:n 
valtiontukisääntöjen puitteissa tavoitteena 
kannustaa yksityissektoria tarjoamaan 
rahoitusta yrityksille. Tuki voi kattaa 
myös yritysten hallintaoikeuksien 
siirtokustannuksia edellyttäen, että 
kyseiset siirrot toteutetaan 
riippumattomien investoijien välisesti.

Or. en

Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää 
avustuksiin, korkotukiin ja 
takauspalkkiohyvityksiin. Kun Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista 
myönnetään tukea rahoitusvälineitä 
käyttäen ja yhdistettynä yhdeksi toimeksi 
muiden samoille loppukäyttäjille 
kohdistettujen, rahoitusvälineisiin 
välittömästi liittyvien tukimuotojen 
kanssa, tekninen tuki, korkotuki ja 
takauspalkkiohyvitykset mukaan lukien, 
rahoitusvälineisiin sovellettavia 
säännöksiä sovelletaan kaikkiin kyseisen 
toimen puitteissa myönnettyihin 
tukimuotoihin. Tällaisissa tapauksissa on 
noudatettava sovellettavia EU:n 
valtiontukisääntöjä ja kustakin 
tukimuodosta on pidettävä erillistä 
kirjanpitoa.

Or. en
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Tarkistus 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoitusvälineistä 
annetun tuen loppukäyttäjät voivat myös 
saada avustuksia toisesta Euroopan 
rakenne- ja investointirahaston 
prioriteetista tai ohjelmasta tai muusta 
välineestä, jota tuetaan unionin 
talousarviosta sovellettavien EU:n 
valtiontukisääntöjen mukaisesti. Siinä 
tapauksessa jokaisesta avustuslähteestä 
on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoitusvälineistä 
annettu tuki on sisällytettävä osana 
toimeen, jonka tukikelpoiset menot 
pidetään erillään muista avustuslähteistä.

Or. en

Tarkistus 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Edellä olevassa 5 ja 6 kohdassa 
tarkoitettu avustuksien ja 
rahoitusvälineiden tukiyhdistelmä 
voidaan kohdistaa samaan menoerään 
edellyttäen, että kaikkien tukimuotojen 
yhteen laskettu summa ei ole suurempi 
kuin asianomainen menoerän 
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kokonaismäärä ja siihen sovelletaan 
asiaankuuluvia EU:n valtiontukea 
koskevia sääntöjä. Avustuksia ei saa 
käyttää rahoitusvälineistä saadun tuen 
takaisinmaksuun. Rahoitusvälineitä ei voi 
käyttää avustuksien ennakkorahoitusta 
varten.

Or. en

Tarkistus 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Luontoissuoritukset eivät ole 
tukikelpoisia menoja rahoitusvälineissä 
lukuun ottamatta maan tai kiinteistön 
muodossa annettuja luontoissuorituksia 
investointeihin, joiden tavoitteena on 
tukea sellaisia maaseudun 
kehittämistoimia tai kaupunkialueiden 
kehittämis- tai elvyttämistoimia, joissa 
maa tai kiinteistö on osa investointia. 
Kyseiset maan tai kiinteistön muodossa 
annetut luontoissuoritukset ovat 
tukikelpoisia edellyttäen, että 59 artiklan 
1 kohdan edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f. Arvonlisäveron ei katsota olevan 
toimenpiteen tukikelpoinen meno, paitsi 
jos se on kansallisen alv-lainsäädännön 
mukaan palautukseen oikeuttamaton. 
Loppukäyttäjien toteuttamiin 
investointeihin liittyvää alv-kohtelua ei 
oteta huomioon määritettäessä menojen 
tukikelpoisuutta rahoitusvälineen 
kehyksessä. Jos rahoitusvälineet ja 
avustukset yhdistetään 5 kohdan ja 
6 kohdan mukaisesti, avustukseen 
sovelletaan kuitenkin 59 artiklan 
3 kohdan määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 g. Tämän artiklan täytäntöön 
panemiseksi sovellettavilla valtiontukea 
koskevilla säännöillä tarkoitetaan 
sääntöjä, jotka ovat voimassa, kun 
hallintoviranomainen tai rahasto-
osuusrahasto sitouttaa rahoitusosuuksia 
sopimusperusteisesti johonkin 
rahoitusvälineeseen, tai kun 
rahoitusväline sitouttaa rahoitusosuuksia 
sopimusperusteisesti loppukäyttäjille, 
soveltuvilta osin.

Or. en
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Tarkistus 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 h. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan maan 
hankintaa ja teknisen tuen yhdistämistä 
rahoitusvälineisiin koskevat täydentävät 
erityissäännöt.

Or. en

Tarkistus 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineiden täytäntöönpano Rahoitusvälineiden täytäntöönpano
1. Pannessaan täytäntöön 32 artiklaa 
hallintoviranomaiset voivat antaa 
rahoitusta seuraaviin rahoitusvälineisiin:

1. Pannessaan täytäntöön 32 artiklaa 
hallintoviranomaiset voivat antaa 
rahoitusta seuraaviin rahoitusvälineisiin:

a) unionin tasolla perustetut 
rahoitusvälineet, joita komissio hallinnoi 
suoraan tai välillisesti;

a) unionin tasolla perustetut 
rahoitusvälineet, joita komissio hallinnoi 
suoraan tai välillisesti;

b) kansallisella, alueellisella, valtioiden 
välisellä tai rajat ylittävällä tasolla 
perustetut rahoitusvälineet, joita 
hallinnoidaan hallintoviranomaisen 
toimesta tai sen vastuulla.

b) kansallisella, alueellisella, valtioiden 
välisellä tai rajat ylittävällä tasolla 
perustetut rahoitusvälineet, joita 
hallinnoidaan hallintoviranomaisen 
toimesta tai sen vastuulla.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin 
sovelletaan varainhoitoasetuksen 
[VIII] osastoa. Yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 1 kohdan 
a alakohdan mukaisiin rahoitusvälineisiin 

2. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista 1 kohdan 
a alakohdan mukaisiin rahoitusvälineisiin 
osoitetut rahoitusosuudet on vietävä 
erillisille tileille ja käytettävä 
asianomaisten Euroopan rakenne- ja 
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osoitetut rahoitusosuudet on vietävä 
erillisille tileille ja käytettävä 
asianomaisten yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen tavoitteiden mukaisesti 
tukemaan sellaisia toimenpiteitä ja 
loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan
ohjelman tai ohjelmien mukaisia.

investointirahastojen tavoitteiden 
mukaisesti tukemaan sellaisia toimenpiteitä 
ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan 
ohjelman tai ohjelmien mukaisia. 
Tällaisiin rahoitusvälineisiin osoitettuihin 
rahoitusosuuksiin sovelletaan tämän 
asetuksen säännöksiä, jollei 
nimenomaisesti säädetyistä poikkeuksista 
muuta johdu. Tämä ei vaikuta sääntöihin, 
jotka koskevat varainhoitoasetuksen 
mukaisten rahoitusvälineiden 
perustamista ja toimintaa, jos ne eivät ole 
ristiriidassa yhteisiä säännöksiä koskevan
asetuksen kanssa, jolloin sovelletaan 
ensisijaisesti näitä säännöksiä.

3. Kun kyseessä ovat edellä olevan 
1 kohdan b alakohdan mukaiset 
rahoitusvälineet, hallintoviranomainen voi 
antaa rahoitusta seuraaviin:

3. Kun kyseessä ovat edellä olevan 
1 kohdan b alakohdan mukaiset 
rahoitusvälineet, hallintoviranomainen voi 
antaa rahoitusta seuraaviin:

a) rahoitusvälineet, jotka täyttävät ne 
vakioehdot ja -edellytykset, jotka komissio 
on vahvistanut täytäntöönpanosäädöksillä 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

a) rahoitusvälineet, jotka täyttävät ne 
vakioehdot ja -edellytykset, jotka komissio 
on vahvistanut täytäntöönpanosäädöksillä 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

b) jo olemassa olevat tai vastaperustetut 
rahoitusvälineet, jotka on erityisesti 
kehitetty asetetun tavoitteen saavuttamista 
varten ja jotka ovat sovellettavien unionin 
ja kansallisten sääntöjen mukaisia.

b) jo olemassa olevat tai vastaperustetut 
rahoitusvälineet, jotka on erityisesti
kehitetty asiaankuuluvan prioriteetin 
mukaisten erityistavoitteiden
saavuttamista varten.

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
erityissäännöt, jotka koskevat 
b alakohdassa tarkoitettuja tietyn 
tyyppisiä rahoitusvälineitä sekä tuotteita, 
joita kyseisillä välineillä voidaan tuottaa.

Poistetaan.

4. Tukiessaan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä 
hallintoviranomainen voi

4. Tukiessaan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä 
hallintoviranomainen voi

a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
rahoitettujen – oikeussubjektien pääomaan, 
jotka panevat täytäntöön asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 

a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista rahoitettujen –
oikeussubjektien pääomaan, jotka panevat 
täytäntöön asianomaisten Euroopan 
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tavoitteiden mukaisia rahoitusvälineitä ja 
jotka toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän 
asetuksen tavoitteiden mukaisten uusien 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai 

rakenne- ja investointirahastojen 
tavoitteiden mukaisia rahoitusvälineitä ja 
jotka toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisille oikeussubjekteille voidaan 
osoittaa tukea ainoastaan sen verran kuin 
tämän asetuksen tavoitteiden mukaisten 
uusien sijoitusten täytäntöönpanoon 
tarvitaan 32 artiklan määräyksien 
mukaisesti; tai

b) siirtää täytäntöönpanotehtävät b) siirtää täytäntöönpanotehtävät

i) Euroopan investointipankille; i) Euroopan investointipankille;
ii) kansainvälisille rahoituslaitoksille, 
joissa jäsenvaltio on osakkaana, tai 
jäsenvaltiossa perustetuille 
rahoituslaitoksille, joiden tavoitteena on 
yleisen edun edistäminen julkisen 
viranomaisen valvonnassa ja jotka valitaan 
sovellettavien unionin ja kansallisten 
sääntöjen mukaisesti;

ii) kansainvälisille rahoituslaitoksille, 
joissa jäsenvaltio on osakkaana, tai 
jäsenvaltiossa perustetuille 
rahoituslaitoksille, joiden tavoitteena on 
yleisen edun edistäminen julkisen 
viranomaisen valvonnassa;

iii) sovellettavien unionin ja kansallisten 
sääntöjen mukaisesti valitulle julkis- tai 
yksityisoikeudelliselle yhteisölle;

iii) julkis- tai yksityisoikeudelliselle 
yhteisölle;

c) toteuttaa täytäntöönpanotehtävät 
suoraan, kun kyseiset rahoitusvälineet 
koostuvat yksinomaan lainoista tai takuista.

c) toteuttaa täytäntöönpanotehtävät 
suoraan, kun kyseiset rahoitusvälineet 
koostuvat yksinomaan lainoista tai takuista. 
Tässä tapauksessa hallintoviranomainen 
katsotaan 2 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetuksi tuensaajaksi.
Kun a, b ja c alakohdassa tarkoitetut 
elimet panevat rahoitusvälineen 
täytäntöön, niiden on varmistettava 
yhdenmukaisuus sovellettavan EU:n ja 
kansallisen lainsäädännön kanssa, 
mukaan luettuina Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja, valtiontukea ja 
julkisia hankintoja koskevat säännöt, sekä 
rahanpesun ehkäisemistä, terrorismin 
torjumista ja veropetoksia koskevat 
asiaankuuluvat vaatimukset ja niihin 
sovellettava lainsäädäntö. Ne eivät saa 
olla sijoittautuneita alueille, joiden 
tuomioistuimet eivät tee unionin kanssa 
yhteistyötä kansainvälisesti sovittujen 
veromääräysten soveltamisessa, eivätkä 
pitää yllä liikesuhteita tällaisille alueille 
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rekisteröityjen yhteisöjen kanssa, ja 
niiden on saatettava mainitut vaatimukset 
osaksi valittujen rahoituksenvälittäjien 
kanssa tekemiään sopimuksia.

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 
rahoitussopimuksista, 
täytäntöönpanotehtäviä suorittavien 
yhteisöjen asemasta ja vastuualueesta 
sekä hallinnointikustannuksista ja -
korvauksista tai -palkkioista.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu 33 artiklan 4 kohdan viimeiseksi alakohdaksi; 
sanamuotoa on muutettu.

4.1 a. Kun rahoitusväline pannaan 
täytäntöön 4 kohdan a ja b alakohdan 
nojalla, rahoitusvälineen 
täytäntöönpanorakenne huomioon ottaen 
ehdot ja vaatimukset ohjelmista 
rahoitusvälineisiin siirrettäville osuuksille 
asetetaan LIITTEEN X mukaisissa 
rahoitussopimuksissa seuraavilla tasoilla:
a) tarvittaessa hallintoviranomaisen 
asianmukaisesti valtuutettujen edustajien 
ja rahasto-osuusrahaston 
täytäntöönpanevan elimen välillä, ja
b) hallintoviranomaisen asianmukaisesti 
valtuutettujen edustajien tai tarvittaessa 
rahasto-osuusrahaston 
täytäntöönpanevan elimen ja 
rahoitusvälineen täytäntöönpanevan 
elimen välillä.
4.1 b. Kun kyseessä on rahoitusväline, 
joka pannaan täytäntöön 4 kohdan 
c alakohdan nojalla, ehdot ja vaatimukset 
ohjelmista rahoitusvälineisiin siirrettäville 
osuuksille asetetaan liitteen X mukaisessa 
strategia-asiakirjassa, jonka 
seurantakomitea tutkii.
Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan täydentävät 
erityissäännöt rahoitusvälineitä 
täytäntöön panevien yhteisöjen asemasta, 
vastuista ja tehtävistä sekä niihin 



PE514.702v03-00 22/60 AM\942530FI.doc

FI

liittyvistä valintakriteereistä ja tuotteista, 
joita rahoitusvälineillä voidaan tuottaa, 
32 artiklan määräyksien mukaisesti. 
Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
annetut delegoidut säädökset 
yhtäaikaisesti tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle neljän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

5. Kun 4 kohdan b alakohdan i ja 
ii alakohdassa tarkoitetut yhteisöt panevat 
rahoitusvälineitä täytäntöön rahastojen 
rahastojen avulla, ne voivat siirtää osan 
täytäntöönpanotehtävistä edelleen 
rahoituksenvälittäjille sillä edellytyksellä, 
että kyseiset yhteisöt varmistavat omalla 
vastuullaan, että rahoituksenvälittäjät 
täyttävät varainhoitoasetuksen 
[57 artiklassa ja 131 artiklan 1, 1 a ja 
3 kohdassa] säädetyt vaatimukset. 
Rahoituksenvälittäjät on valittava avointen, 
läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja 
syrjimättömien menettelyjen avulla, 
eturistiriitoja välttäen.

5. Kun 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut elimet panevat rahastojen 
rahastoja täytäntöön, ne voivat siirtää osan 
täytäntöönpanotehtävistä edelleen 
rahoituksenvälittäjille sillä edellytyksellä, 
että kyseiset yhteisöt varmistavat omalla 
vastuullaan, että rahoituksenvälittäjät 
täyttävät varainhoitoasetuksen 140 artiklan 
1, 2 ja 4 kohdassa säädetyt vaatimukset. 
Rahoituksenvälittäjät on valittava avointen, 
läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja 
syrjimättömien menettelyjen avulla, 
eturistiriitoja välttäen.

6. Edellä 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, joille 
täytäntöönpanotehtäviä on siirretty, voivat 
avata varainhoitotilejä omissa nimissään ja 
hallintoviranomaisen puolesta. Näillä 
varainhoitotileillä olevien varojen 
hoitamisessa on noudatettava 
moitteettoman varainhoidon periaatetta ja 
asianmukaisia vakavaraisuussääntöjä, ja 
kyseisten varojen likviditeetin on oltava 
riittävä.

6. Edellä 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut elimet, joille 
täytäntöönpanotehtäviä on siirretty, voivat 
avata varainhoitotilejä omissa nimissään ja 
hallintoviranomaisen puolesta, tai perustaa 
rahoitusvälineen erillisenä 
rahoituskokonaisuutena 
rahoituslaitoksessa. Kun kyseessä on 
erillinen rahoituskokonaisuus, erillinen 
kirjanpito erottaa rahoitusvälineeseen 
sijoitetut ohjelman varat muista 
rahoituslaitoksessa saatavilla olevista 
varoista. Varainhoitotileillä olevien 
varojen ja tällaisten erillisten 
rahoituskokonaisuuksien hoitamisessa on 
noudatettava moitteettoman varainhoidon 
periaatetta ja asianmukaisia 
vakavaraisuussääntöjä, ja kyseisten varojen 
likviditeetin on oltava riittävä.
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6 a. Kansallisia julkisia ja yksityisiä 
rahoitusosuuksia, mukaan lukien 
32 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen 
asiaankuuluvien luontoissuorituksien 
kohdalla, voidaan myöntää 
rahoitusosuuksien tasolla tai 
loppukäyttäjien tasolla rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt 
erityisvaatimuksista, jotka koskevat 
täytäntöönpanotehtävät suoritettavaksi 
saaneiden yhteisöjen hallinnoimien varojen 
siirtämistä ja hallinnointia sekä varojen 
muuntamista euron ja kansallisten 
valuuttojen välillä.

Or. en

Tarkistus 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevan 64 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt elimet eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

1. Elimet, jotka on nimetty 
varainhoitoasetuksen 113 artiklan 
a kohdan mukaisesti Euroopan 
aluekehitysrahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa varten, ja 
72 artiklan mukaisesti Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa varten, eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
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täytäntöönpano on siirretty.

Or. en

Tarkistus 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjille suoritetut maksut; a) loppukäyttäjille suoritetut maksut ja 
32 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa loppukäyttäjien hyväksi 
suoritetut maksut;

Or. en

Tarkistus 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rahasto-osuusrahaston 
täytäntöönpanosta vastaava elin tai 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta 
33 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti vastaavat elimet voivat 
veloittaa 1 kohdan d alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitetut 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot, jotka eivät saa ylittää tässä 
kohdassa tarkoitetussa delegoidussa 
säädöksessä määriteltyjä kynnysarvoja. 
Jos hallinnointikustannuksiin sisältyy 
välittömiä tai välillisiä kustannuseriä, 
jotka korvataan tositteita vastaan, 
hallinnointikorvauksilla tai -palkkioilla 
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tarkoitetaan suoritetun palvelun osalta 
sovittua hintaa, joka on vahvistettu 
kilpailuun perustuvien markkinoiden 
prosessin kautta, soveltuvilta osin. 
Hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot perustuvat 
suoriteperusteiseen laskentamenetelmään.
Hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot voivat kattaa 
järjestelykustannukset. Jos 
järjestelykorvaukset tai -palkkiot 
veloitetaan loppukäyttäjiltä, niitä ei voida 
ilmoittaa tukikelpoisiksi menoiksi.
Hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot, mukaan lukien ne, jotka 
aiheutuvat rahoitusvälineen valmistelusta 
ennen asianomaisen rahoitussopimuksen 
allekirjoittamista, ovat tukikelpoisia 
asianomaisen rahoitussopimuksen 
allekirjoituspäivästä alkaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti säännöt, joiden perusteella 
lasketaan hallintokustannukset ja 
-korvaukset tai -palkkiot, ja jotka koskevat 
pääomitettujen hallinnointikustannuksien 
ja -korvauksien tai -palkkioiden 
korvaamista oman pääoman ehtoisten 
välineiden ja mikroluottojen kohdalla.

Or. en

Tarkistus 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat ohjelman tai ohjelmien 

c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat jonkin prioriteetin 
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tavoitteita. erityistavoitteita;

(Huomautus: tästä c alakohdasta on tarkoitus tulla 1 artiklan 38 kohdan a alakohta 
parlamentin tarkistuksessa.)

Or. en

Tarkistus 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa 
koskeva kertomus

Rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa 
koskeva kertomus

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä.

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen liitteenä 
erityiskertomus toimista, joihin sisältyy 
rahoitusvälineitä.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen on sisällettävä kustakin 
rahoitusvälineestä seuraavat tiedot:

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen on sisällettävä kustakin 
rahoitusvälineestä seuraavat tiedot:

a) tiedot ohjelmasta ja prioriteetista, johon 
perustuen yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen tuki myönnetään;

a) tiedot ohjelmasta ja prioriteetista tai 
toimenpiteestä, johon perustuen Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen tuki 
myönnetään;

b) rahoitusvälineen ja 
täytäntöönpanojärjestelyjen kuvaus;

b) rahoitusvälineen ja 
täytäntöönpanojärjestelyjen kuvaus;

c) tiedot elimistä, joille 
täytäntöönpanotehtäviä on siirretty;

c) tiedot elimistä, jotka panevat täytäntöön 
rahoitusvälineitä, elimistä, jotka panevat 
täytäntöön rahasto-osuusrahaston 
soveltuvilta osin 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan sekä 33 artiklan 4 kohdan a, 
b ja c alakohdan mukaisesti, ja 
33 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
rahoituksenvälittäjistä;

d) komissiolle toimitettuihin 
maksupyyntöihin sisältyvän, 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 

d) rahoitusvälineeseen maksettujen
rahoitusosuuksien kokonaismäärä 
prioriteetin tai toimenpiteen mukaan 
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kokonaismäärä ohjelman, prioriteetin tai 
toimenpiteen mukaan jaoteltuna;

jaoteltuna;

e) komissiolle toimitettuihin 
maksupyyntöihin sisältyvän, 
rahoitusvälineestä loppukäyttäjille 
maksetun tai takaussopimuksiin sidotun 
tuen kokonaismäärä ohjelman, prioriteetin 
tai toimenpiteen mukaan jaoteltuna;

e) loppukäyttäjille tai loppukäyttäjien 
hyväksi maksetun tuen kokonaismäärä tai 
rahoitusvälineestä takaussopimuksiin 
sidotun tuen kokonaismäärä 
loppukäyttäjiin tehtyjen investointien 
osalta, sekä aiheutuneet 
hallintokustannukset tai maksetut 
hallinnointikorvaukset tai -palkkiot, 
ohjelman, prioriteetin tai toimenpiteen 
mukaan jaoteltuna;

f) rahoitusvälineen tuottamat tulot ja 
rahoitusvälineeseen suoritetut 
takaisinmaksut;

f) rahoitusvälineen tuloksellisuus, mukaan 
lukien sen perustamisen ja sellaisten 
elimien valitsemisen edistyminen, joiden 
tehtävänä on panna rahoitusväline 
täytäntöön (mukaan lukien elin, joka 
panee täytäntöön rahasto-osuusrahaston);

f a) korkotulot ja muut tuotot, jotka ovat 
kertyneet Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston tuesta 
rahoitusvälineeseen, kumulatiivisesti 
kertyneet ohjelmien varat, jotka on 
maksettu takaisin rahoitusvälineisiin 
sijoituksista tai sidottujen varojen 
vapautumisen seurauksena, mukaan 
lukien pääoman takaisinmaksut ja tuotot 
ja muut tulot, kuten korot, takauspalkkiot, 
osingot, pääomatulo tai muut 
investoinneista saadut tulot;

g) rahoitusvälineen avulla toteutettujen 
investointien kerrannaisvaikutukset sekä 
investointien ja osuuksien arvo;

g) edistyminen rahoitusvälineen avulla 
toteutetuista investoinneista odotettujen 
vipuvaikutusten saavuttamisessa sekä 
investointien ja osuuksien arvo;

g a) pääomasijoitusten arvo edeltävinä 
vuosina;

h) rahoitusvälineen osuus kyseisen 
ohjelman ja prioriteetin indikaattorien 
saavuttamisessa.

h) rahoitusvälineen osuus kyseisen 
prioriteetin tai toimenpiteen indikaattorien 
saavuttamisessa.

Edellä olevassa g ja h alakohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan sisällyttää vain 
vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien 
vuotuisten täytäntöönpanokertomusten 
liitteeseen sekä lopulliseen kertomukseen. 
Edellä olevassa a ja h alakohdassa 
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tarkoitettuja seurantavelvoitteita ei 
sovelleta loppukäyttäjiin.
2 a. Komissio hyväksyy 143 artiklan 
3 kohdassa säädettyä tarkastelumenettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäädöksellä 
järjestelyt, jotka koskevat yhdenmukaisia 
vaatimuksia malleista, joita on käytettävä 
rahoitusvälineiden seurannassa ja 
toimitettaessa rahoitusvälineitä koskevia 
tietoja ja seurantatietoja komissiolle.
2 b. Komissio laatii vuosittain, 
vuodesta 2016 alkaen, kuuden kuukauden 
kuluessa vuotuisten 
täytäntöönpanokertomuksien esittämisen 
määräajasta, joihin viitataan 101 artiklan 
1 kohdassa EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston osalta, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta annetun asetuksen 
82 artiklassa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta ja 
rahastokohtaisten sääntöjen 
asianomaisissa kohdissa Euroopan meri-
ja kalatalousrahaston osalta, yhteenvetoja 
hallintoviranomaisten tämän artiklan 
mukaisesti toimittamista tiedoista, jotka 
koskevat rahoitusvälineiden rahoitukseen 
ja täytäntöönpanoon liittyvää edistymistä. 
Nämä yhteenvedot toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja 
julkaistaan.

3. Komissio hyväksyy 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksellä
yhdenmukaiset edellytykset, jotka koskevat 
seurantaa ja seurantatietojen toimittamista 
komissiolle, myös 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden osalta.

3. Komissio varmistaa 143 artiklan 
3 kohdassa vahvistettua
tarkastelumenettelyä noudattaen ja tämän 
artiklan täytäntöön panemiseksi 
täytäntöönpanosäädöksillä yhdenmukaiset 
edellytykset, jotka koskevat 
rahoitusvälineisiin liittyvien 
seurantatietojen toimittamisessa 
käytettäviä malleja.

Or. en
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Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuloja tuottavat toimet Toimien päätökseen saattamisen jälkeen 
saatavat nettotulot
-1 a. Tätä artiklaa sovelletaan toimiin, 
jotka tuottavat nettotuloja niiden 
päätökseen saattamisen jälkeen. Tässä 
artiklassa ”nettotuloilla” tarkoitetaan 
rahavirtoja, jotka käyttäjät maksavat 
suoraan kyseisen toimen tuottamista 
tavaroista tai palveluista, kuten 
infrastruktuurin käytöstä syntyviä 
välittömiä sen käyttäjien maksettavaksi 
tulevia maksuja, maapohjan tai 
rakennusten myyntiä tai vuokraamista tai 
maksuja palvelujen suorittamisesta, 
vähennettyinä kyseisellä kaudella 
syntyneillä toimintakustannuksilla ja 
lyhytikäisten laitteiden 
jälleenhankintakustannuksilla. Toimen 
kustannussäästöt on sisällytettävä 
nettotuloihin, ellei niiden vastapainona 
vähennetä saman verran toiminta-
avustuksia.
Jos kaikki investointikustannukset eivät 
ole tukikelpoisia osarahoitusta varten, 
nettotulot jaetaan investointikustannusten 
tukikelpoisten ja muiden kuin 
tukikelpoisten osien suhteessa.

1. Toimen päätökseen saamisen jälkeen 
tietyn viitekauden aikana saatavat 
nettotulot määritetään ennalta 
käyttämällä jompaakumpaa seuraavista 
menetelmistä:

Poistetaan.

a) kiinteän tuloprosenttiosuuden 
soveltaminen kyseiseen toimityyppiin;

Poistetaan.

b) toimen nettotulojen käyvän arvon 
laskenta ottaen huomioon saastuttaja 
maksaa -periaatteen soveltaminen sekä 

Poistetaan.
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tarvittaessa kyseisen jäsenvaltion 
suhteelliseen vaurauteen liittyvät 
tasapuolisuusnäkökohdat.
Huomautus kääntäjille: kohta on siirretty uuteen 54 artiklan 2 a kohtaan; sanamuotoa on 
muutettu.
Osarahoitettavan toimen tukikelpoiset 
menot eivät saa ylittää toimen 
investointikustannusten käypää arvoa 
vähennettyinä nettotulojen käyvällä 
arvolla, joka on määritetty 
jommallakummalla näistä menetelmistä.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 54 artiklan 1 a kohdaksi; sanamuotoa on 
muutettu.
Siirretään komissiolle valta antaa 
a alakohdassa tarkoitetun kiinteän 
prosenttiosuuden määrittelyä koskevia 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
a alakohdaksi; sanamuotoa on muutettu.

Komissio vahvistaa b alakohdassa 
tarkoitetun menetelmän hyväksymällä 
täytäntöönpanosäädöksiä 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
b alakohdaksi; sanamuotoa on muutettu.

1 a. Rahastoista osarahoitettavia toimen 
tukikelpoisia menoja vähennetään 
ennakkoon ottaen huomioon toimen 
mahdollisuudet tuottaa nettotuloja 
tiettynä viitekautena, joka kattaa sekä 
toimen toteutuksen että toimen 
päätökseen saattamisen jälkeisen ajan.

2. Jos tuloja on mahdotonta määrittää 
ennalta objektiivisesti 1 kohdassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti, 
komissiolle ilmoitetuista menoista on 
vähennettävä nettotulot, jotka on saatu 
kolmen vuoden kuluessa toimen 
päättymisestä tai 
30 päivään syyskuuta 2023 mennessä, sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan.
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Huomautus kääntäjille: kohta on siirretty uuteen 54 artiklan 4 kohdan b alakohtaan; 
sanamuotoa on muutettu.

2 a. Toimen mahdollisesti tuottamat 
nettotulot on määritettävä ennakkoon 
jollakin jäljempänä mainituista 
menetelmistä, jonka 
hallintoviranomainen valitsee toimialaa, 
sen osaa tai tyyppiä varten:
a) Toimialaa tai sen osaa koskevan 
kiinteän nettotuloprosenttiosuuden 
soveltaminen toimeen liitteen [XXX] tai 
mahdollisten jäljempänä mainittujen 
delegoitujen säädösten mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan
mukaisesti liitteen tarkistamiseksi 
perustelluissa tapauksissa mukautusten 
tekemiseksi liitteessä [XXX] 
vahvistettuihin kiinteisiin 
prosenttimääriin siten, että otetaan 
tarvittaessa huomioon aiempia 
ajanjaksoja koskevat tiedot, mahdollinen 
kustannusvastaavuus ja saastuttaja 
maksaa -periaate.
Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan kiinteät 
prosenttimäärät tieto- ja 
viestintätekniikan, tutkimuksen, 
kehityksen ja innovoinnin sekä 
energiatehokkuuden toimialoilla tai 
niiden osilla1. Komissio antaa delegoidut 
säädökset tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
30. kesäkuuta 2015.
1 Komission ilmoitus on tämän taulukon 
lopussa.
Lisäksi komissiolle siirretään valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä 
142 artiklan mukaisesti asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa muiden 
toimialojen tai niiden osien kohdalla, 
kuten liitteessä [XXX] mainittujen 
toimialojen tai niiden osien osalta, jotka 
kuuluvat 9 artiklassa määriteltyihin 



PE514.702v03-00 32/60 AM\942530FI.doc

FI

temaattisiin tavoitteisiin ja joita tuetaan 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista.

Tätä menetelmää sovellettaessa kaikki 
toimen toteutuksen aikana ja sen 
päätökseen saattamisen jälkeen syntyvät 
nettotulot katsotaan nettotulojen 
laskennassa huomioon otetuiksi 
soveltamalla kiinteää prosenttimäärää, 
eikä niitä näin ollen vähennetä 
myöhemmin toimen tukikelpoisista 
menoista.
b) Toimesta saatuja diskontattuja 
nettotuloja koskeva laskelma ottaen 
huomioon toimeen sovellettava ja 
kyseiseen toimialaan tai sen osaan 
soveltuva viitekausi, asianomaiselta 
investointiluokalta yleensä odotettava 
kannattavuus, saastuttaja maksaa 
-periaate ja tarvittaessa kyseisen 
jäsenvaltion tai alueen suhteelliseen 
vaurauteen liittyvät 
tasapuolisuusnäkökohdat.
Kun uutta toimialaa tai sen osaa koskeva 
kiinteä prosenttiosuus on vahvistettu 
delegoidun säädöksen hyväksymisen 
myötä, hallintoviranomainen voi päättää 
a kohdassa mainitun menetelmän 
soveltamisesta kyseiseen toimialaan tai 
sen osaan liittyvien uusien toimenpiteiden 
kohdalla.
Siirretään komissiolle valta antaa 
b alakohdassa tarkoitettua menetelmää 
koskevia delegoituja säädöksiä 
142 artiklan mukaisesti.
Tätä menetelmää sovellettaessa toimen 
toteutuksen aikana syntyneet ja sellaisista 
tulolähteistä peräisin olevat nettotulot, 
joita ei ole otettu huomioon 
määriteltäessä toimen mahdollisuudet 
tuottaa nettotuloja, vähennetään toimen 
tukikelpoisista menoista viimeistään 
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tuensaajan esittämässä 
loppumaksupyynnössä.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan sellaisiin toimiin, joiden 
kokonaiskustannukset ovat enemmän 
kuin 1 000 000 euroa.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 54 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
b alakohdaksi; sanamuotoa on muutettu.

3 a. Menetelmä, jolla nettotulot 
vähennetään komissiolle esitettyyn 
maksupyyntöön sisällytetyistä 
toimenpiteen menoista, määritetään 
kansallisten sääntöjen mukaisesti.

4. Tätä artiklaa ei sovelleta ESR:ään. Poistetaan.
Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 54 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
a alakohdaksi; sanamuotoa on muutettu.

4 a. Edellä 3 kohdassa esitettyjen 
menetelmien soveltamisen vaihtoehtona 
53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
osarahoituksen enimmäismäärää voidaan 
jonkin jäsenvaltion pyynnöstä alentaa 
silloin, kun hyväksytään prioriteetti- tai 
toimenpideohjelma, josta tuettaviin 
toimiin voitaisiin soveltaa yhtenäistä 
kiinteää prosenttimäärää 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti. Kyseinen 
alennus ei saa alittaa määrää, joka 
lasketaan kertomalla rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti sovellettava unionin 
osarahoituksen enimmäismäärä 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla asiaan 
liittyvällä kiinteällä prosenttiosuudella.
Tätä menetelmää sovellettaessa kaikki 
toteutuksen aikana ja sen päätökseen 
saattamisen jälkeen syntyvät nettotulot 
katsotaan nettotulojen laskennassa 
huomioon otetuiksi soveltamalla 
alennettua osarahoitusosuutta, eikä niitä 
tästä syystä vähennetä myöhemmin 
toimen tukikelpoisista menoista.
4 b. Jos tuloja on mahdotonta määrittää 
ennalta objektiivisesti jonkin 3 tai 
5 kohdassa esitetyn menetelmän 
mukaisesti, komissiolle ilmoitetuista 
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menoista on vähennettävä nettotulot, 
jotka on saatu kolmen vuoden kuluessa 
toimen päättymisestä tai 
30 päivään syyskuuta 2023 mennessä, sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
4 c. Edellä olevia 1–6 kohtaa ei sovelleta
a) pelkästään ESR:stä tukea saaviin 
toimiin tai niiden osiin
b) toimiin, joiden tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ovat enintään 
1 000 000 euroa ennen 1–6 kohdan 
soveltamista
c) kokonaan takaisin maksettavaan 
tukeen ja palkintoihin
d) tekniseen tukeen
e) rahoitusvälineille tai rahoitusvälineistä 
annettavaan tukeen
f) toimiin, joihin myönnetään julkista 
tukea kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa
g) toimiin, joita toteutetaan yhteisen 
toimintasuunnitelman puitteissa
h) toimiin, joiden tukimäärät tai -osuudet 
määritellään maaseuturahastoasetuksen 
liitteessä 1.
Sen estämättä, mitä b kohdassa 
lausutaan, jäsenvaltion soveltaessa 
5 kohtaa se voi sisällyttää 
asiaankuuluvaan prioriteettiin tai 
toimenpiteeseen toimet, joiden 
tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat 
enintään 1 000 000 euroa ennen 1–
6 kohdan soveltamista.

5. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei koske 
valtiontukisääntöjen piiriin kuuluvia 
toimia eikä rahoitusvälineisiin tai 
rahoitusvälineistä maksettavaa tukea.

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: kohta on muutettu uudeksi 54 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
e alakohdaksi; sanamuotoa on muutettu.

Or. en
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Tarkistus 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio varmistaa käytettävissä 
olevien tietojen, myös hallinnosta ja 
valvonnasta vastaavien elinten 
nimeämistä koskevien tietojen, 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan nojalla nimettyjen elinten 
vuosittain toimittamien asiakirjojen, 
tarkastuskertomusten, vuotuisten 
täytäntöönpanokertomusten sekä 
kansallisten ja unionin elinten toimittamien 
tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot 
ovat perustaneet tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaiset 
hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti 
ohjelmien täytäntöönpanon ajan.

2. Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat 
asianmukaisen ennakkoilmoituksen 
annettuaan tehdä tarkastuksia paikan 
päällä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden suorittamia tarkastuksia. 
Mainituissa tarkastuksissa voidaan ennen 
kaikkea tarkastaa, toimivatko ohjelman tai 
ohjelman osan tai toimen hallinto- ja 
valvontajärjestelmät tehokkaasti, ja 
arvioida, onko toimien tai ohjelmien 
varainhoito moitteetonta. Jäsenvaltion 
virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat 
osallistua näihin tarkastuksiin.

2. Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat tehdä 
tarkastuksia paikan päällä annettuaan 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle ilmoituksen vähintään 
kymmenen päivää ennen tarkastusta, 
kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta.
Komissio noudattaa 
suhteellisuusperiaatetta ottamalla 
huomioon tarpeen välttää aiheetonta 
päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden 
suorittamien tarkastusten kanssa, unionin 
talousarviolle koituvan riskin tason sekä 
mahdollisimman pienen hallinnollisen 
rasituksen aiheuttamisen tuensaajille 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.
Mainituissa tarkastuksissa voidaan ennen 
kaikkea tarkastaa, toimivatko ohjelman tai 
ohjelman osan tai toimen hallinto- ja 
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valvontajärjestelmät tehokkaasti, ja 
arvioida, onko toimien tai ohjelmien 
varainhoito moitteetonta. Jäsenvaltion 
virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat 
osallistua näihin tarkastuksiin.

Komission virkamiehillä tai komission 
valtuuttamilla edustajilla, joilla on 
asianmukaiset valtuudet suorittaa paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia, on oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkiin tietoihin, 
asiakirjoihin ja metatietoihin, jotka liittyvät 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista
tuettuihin toimiin tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmiin, riippumatta 
välineestä, jolle tiedot ja asiakirjat on 
tallennettu. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle pyynnöstä jäljennökset näistä 
tiedoista, asiakirjoista ja metatiedoista.

Komission virkamiehillä tai komission 
valtuuttamilla edustajilla, joilla on 
asianmukaiset valtuudet suorittaa paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia, on oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkiin tarpeellisiin
tietoihin, asiakirjoihin ja metatietoihin, 
jotka liittyvät Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tuettuihin toimiin tai 
hallinto- ja valvontajärjestelmiin, 
riippumatta välineestä, jolle tiedot ja 
asiakirjat on tallennettu. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle pyynnöstä 
jäljennökset näistä tiedoista, asiakirjoista ja 
metatiedoista.

Tässä kohdassa vahvistetut valtuudet eivät 
vaikuta niiden kansallisten säännösten 
soveltamiseen, joiden mukaan tietyt toimet 
kuuluvat ainoastaan kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti nimetyille 
virkamiehille. Komission virkamiehet ja 
komission valtuuttamat edustajat eivät 
esimerkiksi saa osallistua yksityisissä 
tiloissa suoritettaviin käynteihin tai 
kansallisen lainsäädännön mukaiseen 
epäiltyjen viralliseen kuulusteluun. Tällä 
tavoin hankittujen tietojen on kuitenkin 
oltava heidän saatavillaan.

Tässä kohdassa vahvistetut valtuudet eivät 
vaikuta niiden kansallisten säännösten 
soveltamiseen, joiden mukaan tietyt toimet 
kuuluvat ainoastaan kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti nimetyille 
virkamiehille. Komission virkamiehet ja 
komission valtuuttamat edustajat eivät 
esimerkiksi saa osallistua yksityisissä 
tiloissa suoritettaviin käynteihin tai 
kansallisen lainsäädännön mukaiseen 
epäiltyjen viralliseen kuulusteluun. Tällä 
tavoin hankittujen tietojen on kuitenkin 
oltava heidän saatavillaan, sanotun 
rajoittamatta kansallisten tuomioistuinten 
toimivaltaa ja kunnioittaen täysin 
kyseisten oikeussubjektien 
perusoikeuksia.

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaan toiminnan tai menojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
tehokkaan toiminnan tai menojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista osarahoitettujen toimien 

Poistetaan.
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valintaa tai toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

Or. en

Tarkistus 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
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. Sen varmistamiseksi, että 
nuorisotyöllisyyteen, työvoiman 
liikkuvuuteen, tiedon lisäämiseen, 
sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden 
torjumiseen investoidaan riittävästi, 
sellaisten rakennerahastojen varojen 
osuuden, joka on käytettävissä 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen toimenpideohjelmien 
ohjelmointia varten ja joka on osoitettu 
ESR:ään kussakin jäsenvaltiossa, on 
oltava vähintään yhtä suuri kuin 
vastaavan ESR:n osuuden asianomaisen 
jäsenvaltion osalta, osuuden, jota 
noudatetaan Alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitteiden 
toimenpideohjelmissa kaudella 2007–
2013. Tähän osuuteen lisätään kutakin 
jäsenvaltiota varten määrä, joka 
määritetään liitteessä III c vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sen 
varmistamiseksi, että ESR:n osuus 
rakennerahastoihin ja koheesiorahastoon 
EU:ssa osoitettujen yhdistettyjen 
kokonaisvarojen prosenttiosuutena 
ilmaistuna – pois lukien tuki, jota 
myönnetään koheesiorahastosta 
liikenteen infrastruktuuria varten 
84 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
kehyksessä, ja tuki, jota myönnetään 
rakennerahastoista 84 artiklan 
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5 kohdassa tarkoitettujen 
vähäosaisimpien auttamiseksi – on 
jäsenvaltioissa vähintään 23,1 prosenttia. 
Tätä säännöstä sovellettaessa ESR:stä 
nuorisotyöllisyysaloitteelle myönnetty tuki 
katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. en

Tarkistus 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
91 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle toimitettavat tiedot Suurhankkeiden hyväksymiseksi 
tarvittavat tiedot

1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
toimitettava komissiolle seuraavat 
suurhankkeita koskevat tiedot heti, kun 
valmistelutyöt on saatu päätökseen:

1. Ennen suurhankkeen hyväksymistä 
hallintoviranomaisen on varmistettava, että 
seuraavat tiedot ovat saatavilla:

a) suurhankkeen täytäntöönpanosta 
vastaavaa elintä ja sen kapasiteettia 
koskevat tiedot;

a) suurhankkeen täytäntöönpanosta 
vastaava elin ja sen kapasiteetti;

b) investointia ja sen sijaintia koskeva 
kuvaus ja tiedot;

b) investointia ja sen sijaintia koskeva 
kuvaus;

c) kokonaiskustannukset ja tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ottaen huomioon 
54 artiklassa säädetyt vaatimukset;

c) kokonaiskustannukset ja tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ottaen huomioon 
54 artiklassa säädetyt vaatimukset;

d) tiedot suoritetuista 
toteutettavuustutkimuksista vaihtoehtojen 
arviointi, tulokset ja riippumaton 
laadunarviointi mukaan luettuina;

d) suoritetut toteutettavuustutkimukset
vaihtoehtojen arviointi ja tulokset mukaan 
luettuina;

e) kustannus-hyötyanalyysi, myös talous-
ja rahoitusanalyysi, sekä riskinarviointi;

e) kustannus-hyötyanalyysi, myös talous-
ja rahoitusanalyysi, sekä riskinarviointi;

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

f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä 
selviytymis- ja palautumiskyky 
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katastrofitilanteissa; katastrofitilanteissa;
g) hankkeen johdonmukaisuus verrattuna 
kyseisen toimenpideohjelman tai ohjelmien 
asiaankuuluvaan toimintalinjaan ja 
odotettavissa olevat vaikutukset kyseisten 
toimintalinjojen erityisten tavoitteiden 
saavuttamiseen;

g) hankkeen johdonmukaisuus verrattuna 
kyseisen toimenpideohjelman tai -
ohjelmien asiaankuuluvaan toimintalinjaan 
ja odotettavissa olevat vaikutukset 
kyseisten toimintalinjojen erityisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja odotettu 
vaikutus sosioekonomiseen kehitykseen;

h) rahoitussuunnitelma, jossa eritellään 
suunnitellut kokonaismäärärahat ja 
rahastojen, EIP:n ja kaikkien muiden 
rahoituslähteiden suunniteltu tuki sekä 
fyysiset ja taloudelliset indikaattorit, joiden 
avulla seurataan edistymistä ottaen 
huomioon todetut riskit;

h) rahoitussuunnitelma, jossa eritellään 
suunnitellut kokonaismäärärahat ja 
rahastojen, EIP:n ja kaikkien muiden 
rahoituslähteiden suunniteltu tuki sekä 
fyysiset ja taloudelliset indikaattorit, joiden 
avulla seurataan edistymistä ottaen 
huomioon todetut riskit;

i) suurhankkeen toteuttamisaikataulu ja, jos 
täytäntöönpanokauden odotetaan olevan 
ohjelmakautta pidempi, ne vaiheet, joita 
varten haetaan rahastojen tukea 
ohjelmakaudella 2014–2020.

i) suurhankkeen toteuttamisaikataulu ja, jos 
täytäntöönpanokauden odotetaan olevan 
ohjelmakautta pidempi, ne vaiheet, joita 
varten haetaan rahastojen tukea 
ohjelmakaudella 2014–2020.

Komissio antaa edellä olevan e alakohdan 
mukaisen kustannus-hyötyanalyysin 
suorittamisessa käytettävää menettelyä
koskevat ohjeelliset suuntaviivat 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla
vahvistetaan e alakohdan mukaisen 
kustannus-hyötyanalyysin suorittamisessa 
käytettävä, tunnustettuihin parhaisiin 
käytäntöihin perustuva menettely 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Jäsenvaltion aloitteesta riippumattomat 
asiantuntijat voivat arvioida edellä 
91 artiklan a–i kohdassa tarkoitetut tiedot 
komission teknisen tuen avulla tai 
arvioinnin voivat tehdä muut 
riippumattomat asiantuntijat 
yhteisymmärryksessä komission kanssa. 
Muissa tapauksissa jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle 91 artiklan a–
i kohdassa tarkoitetut tiedot heti kun ne 
ovat saatavilla.
Siirretään komissiolle valta antaa 
suurhankkeen laadunarvioinnissa 
käytettävää menettelyä koskevia 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti.
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Suurhankkeita koskevat tiedot on 
esitettävä noudattaen mallia, jonka 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään malli ensimmäisen 
alakohdan a–i kohdassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Komissiolle hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
käsittelevään luetteloon. Jäsenvaltion tai 
hallintoviranomaisen on tarkasteltava 
kyseistä luetteloa kahden vuoden kuluttua 
toimenpideohjelman hyväksymisestä, ja 
luetteloa voidaan jäsenvaltion pyynnöstä 
muuttaa 26 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, etenkin sellaisten 
suurhankkeiden huomioon ottamiseksi, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on 
viimeistään vuoden 2022 lopussa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
92 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun suurhankkeesta on annettu 
myönteinen arviointi riippumattomien 
asiantuntijoiden laatimassa 
laadunarvioinnissa perustuen niiden 
arviointiin 91 artiklassa tarkoitetuista 
tiedoista, jäsenvaltio voi suorittaa 
suurhankkeen valinnan 114 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. 
Hallintoviranomaisen on ilmoitettava 
komissiolle valittu suurhanke. 
Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
a) 114 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
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tarkoitettu asiakirja, jossa esitetään: 
i) suurhankkeen täytäntöönpanosta 
vastaava elin
ii) kuvaus suurhankkeen investoinneista, 
sijainnista, aikataulusta ja siitä, miten 
suurhankkeen odotetaan edistävän 
asianomaisen toimintalinjan tai -linjojen 
tavoitteita
iii) kokonaiskustannukset ja tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ottaen huomioon 
54 artiklassa säädetyt vaatimukset sekä
iv) rahoitussuunnitelma ja fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit, joiden avulla 
seurataan edistymistä ottaen huomioon 
todetut riskit
b) riippumattomien asiantuntijoiden 
laadunarviointi, jossa annetaan selkeät 
lausunnot investointien toteutettavuudesta 
ja suurhankkeen taloudellisesta 
elinkelpoisuudesta.
Jäsenvaltion valitsemaan 
suurhankkeeseen tarkoitettu 
rahoitusosuus katsotaan komission 
hyväksymäksi, jos se ei ole antanut 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä 
rahoitusosuuden hylkäämisestä kolmen 
kuukauden kuluessa tiedoksi antamisesta. 
Komissio voi hylätä rahoitusosuuden vain 
sillä perusteella, että se on todennut 
merkittäviä heikkouksia 
riippumattomassa laadunarvioinnissa.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä ilmoituksen 
muodon. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 

2. Muissa tapauksissa komissio arvioi 
suurhankkeen 91 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen pohjalta määrittääkseen, onko se 
rahoitusosuus perusteltu, jota on pyydetty 
hallintoviranomaisen 114 artiklan 
3 kohdan mukaisesti valitsemaa 
suurhanketta varten. Komissio antaa 
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osarahoitusosuutta sovelletaan, 
edistymisen seurantaan käytettävät 
fyysiset ja taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen.

täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
valittua suurhanketta koskevan 
rahoitusosuuden hyväksymisestä 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun 91 artiklassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettu.

Hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, 
että ensimmäinen urakkasopimus tehdään 
kahden vuoden kuluessa päätöksen 
päivämäärästä.

Komission 92 artiklan 1 kohdan ja 
92 artiklan 2 kohdan mukaisen 
hyväksynnän edellytyksenä on, että 
ensimmäinen urakkasopimus tehdään, tai 
kun on kyse julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuusrakenteiden puitteissa 
toteutettavasta toiminnasta, edellytyksenä 
on, että julkisen yhteisön ja yksityisen 
sektorin yhteisön välinen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuussopimus 
allekirjoitetaan kolmen vuoden kuluessa
hyväksymisen päivämäärästä. Jäsenvaltion 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä –
erityisesti, jos suurhankkeiden 
toteuttamiseen liittyvästä hallinnollisesta 
ja oikeudellisesta menettelystä aiheutuu 
viivästystä – joka on tehty kolmen vuoden 
kuluessa, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyä 
päätöksen kauden jatkamisesta enintään 
kahdella vuodella.

3. Jos komissio epää rahastojen tuen 
myöntämisen suurhankkeelle, se ilmoittaa 
perustelunsa jäsenvaltiolle 2 kohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa.

3. Jos komissio ei hyväksy valitulle 
suurhankkeelle tarkoitettua 
rahoitusosuutta, se ilmoittaa 
päätöksessään perustelunsa tuen 
epäämiselle.

3 a. Komissiolle 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitetut suurhankkeet tai 2 kohdan 
mukaisesti hyväksyttäviksi esitetyt 
suurhankkeet on sisällytettävä 
toimenpideohjelman suurhankkeita 
koskevaan luetteloon.

4. Suurhankkeisiin liittyviä menoja ei saa
sisällyttää maksatushakemuksiin ennen 
kuin komissio on antanut 
hyväksymispäätöksen.

4. Suurhankkeeseen liittyvät menot 
voidaan sisällyttää maksupyyntöön tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 2 kohdassa tarkoitetun 
hyväksymisesityksen jälkeen. Jos komissio 
ei hyväksy jäsenvaltion valitsemaa 
suurhanketta, komission päätöstä 
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seuraavaa menoilmoitusta on korjattava 
tämän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
92 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

92 a artikla
Vaiheittain toteutettavaa suurhanketta 
koskeva päätös
1. Poiketen siitä, mitä 91 artiklan 
1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 
92 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, 
tässä artiklassa säädettyjä menettelyjä 
sovelletaan toimeen, joka täyttää 
seuraavat edellytykset:
a) toimi muodostaa edellisen 
ohjelmakauden mukaisen suurhankkeen 
toisen tai sen jälkeisen vaiheen, ja 
komissio on hyväksynyt edeltävän vaiheen 
tai edeltävät vaiheet viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 mukaisesti, 
tai 31 päivänä joulukuuta 2016 unioniin 
1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen 
liittyneiden jäsenvaltioiden osalta 
b) suurhankkeen kaikkien vaiheiden 
tukikelpoisten kokonaiskustannusten 
summa ylittää 90 artiklassa vahvistetut 
kyseiset tasot
c) suurhankehakemus ja komission 
suorittama arviointi edellisellä 
ohjelmakaudella koski kaikkia 
suunniteltuja vaiheita
d) 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
suurhanketta koskevat tiedot eivät ole 
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merkittävästi muuttuneet verrattuna 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
mukaisesti jätetyssä 
suurhankehakemuksessa oleviin, 
erityisesti tukikelpoisia 
kokonaiskustannuksia koskeviin tietoihin
e) edellisen ohjelmakauden nojalla 
toteutettava suurhankkeen vaihe on 
valmis tai tulee olemaan valmis komission 
päätöksessä mainittua käyttötarkoitusta 
varten yhden tai useamman 
asiaankuuluvan toimenpideohjelman 
päättämisasiakirjojen esittämisen 
määräaikaan mennessä.
2. Jäsenvaltio voi suorittaa suurhankkeen 
valinnan 114 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja toimittaa kaikki 92 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 
vahvistaen samalla sen, että 1 kohdan 
d alakohdassa asetettu edellytys on 
täytetty. Riippumattomien 
asiantuntijoiden tiedoista laatimaa 
laadunarviointia ei tarvita.
3. Jäsenvaltion valitsemaan 
suurhankkeeseen tarkoitettu 
rahoitusosuus katsotaan komission 
hyväksymäksi, jos se ei ole antanut 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä 
suurhankkeeseen tarkoitetun 
rahoitusosuuden hylkäämisestä kolmen 
kuukauden kuluessa tiedoksi antamisesta. 
Komissio voi hylätä rahoitusosuuden vain 
sillä perusteella, että 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
merkittävästi muuttuneet tai että 
suurhanke ei vastaa yhden tai useamman 
kyseisen toimenpideohjelman mukaista 
toimintalinjaa.
4. Sovelletaan 92 artiklan 3–6 kohdan 
säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
108 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission aloitteesta annettava tekninen 
tuki

Komission aloitteesta annettava tekninen 
tuki

Rahastoista voidaan tukea teknistä tukea 
enintään 0,35 prosentin osuudella 
vuotuisista kokonaismäärärahoistaan.

Rahastoista voidaan tukea teknistä tukea 
enintään 0,35 prosentin osuudella 
vuotuisista kokonaismäärärahoistaan 
noudattaen 83 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettuja vähennyksiä.

Or. en

Tarkistus 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden aloitteesta annettava 
tekninen tuki

Jäsenvaltioiden aloitteesta annettava 
tekninen tuki

1. Jokaisesta rahastosta voidaan rahoittaa 
sellaisen teknisen tuen toimia, jotka ovat 
tukikelpoisia minkä tahansa muun 
rahaston edellytysten mukaisesti.
Rahastoista tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään neljä prosenttia 
siitä kokonaismäärästä, joka rahastoista on 
myönnetty Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen kunkin 
alueluokan toimenpideohjelmiin.

1. Rahastoista tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään neljä prosenttia 
siitä kokonaismäärästä, joka rahastoista on 
myönnetty soveltuvilta osin jossakin 
jäsenvaltiossa Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen kunkin 
alueluokan toimenpideohjelmiin.

1 a. Kustakin rahastosta voidaan tukea 
sellaisen teknisen tuen toimia, jotka ovat 
tukikelpoisia minkä tahansa muun 
rahaston edellytysten mukaisesti. Sanotun 
vaikuttamatta 1 kohdan määräyksien 
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soveltamiseen rahastosta tekniseen tukeen 
myönnetty määrä saa olla enintään 
kymmenen prosenttia siitä 
kokonaismäärästä, joka on myönnetty 
soveltuvilta osin kyseisestä rahastosta 
jäsenvaltion toimenpideohjelmiin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen kussakin alueluokassa.
1 b. Poiketen siitä, mitä 60 artiklan 1 ja 
2 kohdassa säädetään, teknisen tuen 
toimia voidaan toteuttaa ohjelma-alueen 
ulkopuolella mutta kuitenkin unionin 
alueella edellyttäen, että toimista on 
hyötyä toimenpideohjelmalle tai, jos 
kyseessä on teknisen tuen 
toimenpideohjelma, muille 
asiaankuuluville toimenpideohjelmille.
1 c. Jos 1 kohdassa tarkoitetuilla 
rakennerahastojen rahoitusosuuksilla 
tuetaan useampaa kuin yhtä alueluokkaa 
koskevia teknisen tuen toimia, toimien 
kustannukset voidaan panna täytäntöön 
eri alueluokat yhdistävän toimintalinjan 
kehyksessä ja noudattaen suhteellista 
tapaa ottaen huomioon kunkin luokan 
määrärahojen osuus jäsenvaltion 
kokonaismäärärahoista.
1 d. Edellä 1 kohdasta poiketen 
tapauksissa, joissa rahastoista 
jäsenvaltion toimenpideohjelmiin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen perusteella myönnetty 
kokonaismäärä on enintään miljardi 
euroa, tekniseen tukeen myönnetty määrä 
voidaan korottaa enintään kuuteen 
prosenttiin eli 50 000 000 euroon.

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana yhden 
rahaston toimintalinjana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana.

2. Tekninen tuki toteutetaan 
toimenpideohjelmaan kuuluvana yhden 
rahaston toimintalinjana tai erityisenä 
toimenpideohjelmana tai molempina.

3. Rahastosta tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään kymmenen 
prosenttia siitä kokonaismäärästä, joka on 
myönnetty kyseisestä rahastosta 
jäsenvaltion toimenpideohjelmiin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -

Poistetaan.
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tavoitteen kussakin alueluokassa.

Or. en

Tarkistus 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisissa 
toimenpideohjelmissa osarahoitusosuus saa 
olla kunkin toimintalinjan tasolla enintään

3. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisissa 
toimenpideohjelmissa osarahoitusosuus saa 
olla kunkin toimintalinjan tasolla enintään

a) 85 prosenttia koheesiorahaston osalta; a) 85 prosenttia koheesiorahaston osalta;
b) 85 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden 
keskimääräinen asukaskohtainen BKT 
vuosina 2007–2009 oli alle 85 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n vastaavan 
ajanjakson keskiarvosta, sekä
syrjäisimmille alueille;

b) 85 prosenttia jäsenvaltioiden vähemmän 
kehittyneille alueille, syrjäisimmille 
alueille lisärahoitus mukaan lukien ja 
sellaisille jäsenvaltioille, jotka 
muodostuvat yhdestä ainoasta NUTS 2 
-tason alueesta, joka voi saada 
siirtymäkauden tukea koheesiorahastosta 
1 päivästä tammikuuta 2014;

c) 80 prosenttia sellaisille muille kuin 
b alakohdassa tarkoitetuille 
jäsenvaltioiden vähemmän kehittyneille 
alueille, jotka voivat saada siirtymäkauden 
tukea koheesiorahastosta 
1 päivästä tammikuuta 2014;

c) 80 prosenttia siirtymäalueille ja alueille, 
jotka olivat kelpoisia saamaan 
siirtymäkauden tukea asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 8 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

d) 75 prosenttia muille kuin b ja 
c alakohdassa tarkoitetuille 
jäsenvaltioiden vähemmän kehittyneille 
alueille sekä kaikille alueille, joiden 
asukaskohtainen BKT vuosina 2007–2013 
oli alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
kyseisen viitekauden keskiarvosta mutta 
joiden asukaskohtainen BKT on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;

Poistetaan.

e) 60 prosenttia muille kuin 
d alakohdassa tarkoitetuille 

Poistetaan.
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siirtymäalueille;
f) 50 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille kehittyneemmille alueille.

f) 50 prosenttia muille kuin c alakohdassa 
tarkoitetuille kehittyneemmille alueille.

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.

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

4. NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymissopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa 
määrätyt ehdot, osoitetun lisämäärärahan 
tapauksessa osarahoitusosuus on enintään 
50 prosenttia.

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden tehtävät Jäsenvaltioiden tehtävät
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmien hallinto- ja 
valvontajärjestelmät perustetaan 62 ja 
63 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmien hallinto- ja 
valvontajärjestelmät perustetaan 62 ja 
63 artiklan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kyseisistä 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 

2. Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja 
oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle 
sääntöjenvastaisuuksista, joiden osalta 
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tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.

rahastojen rahoitusosuus ylittää 
10 000 euroa, ja tiedotettava komissiolle 
tapauksiin liittyvien hallinnollisten ja 
oikeudellisten menettelyjen merkittävästä 
etenemisestä.

Jäsenvaltioiden ei tarvitse ilmoittaa 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle 
seuraavissa tapauksissa:
a) tapaukset, joissa sääntöjenvastaisuus 
muodostuu ainoastaan osarahoitettuun 
toimenpideohjelmaan sisältyvän toimen 
suorittamatta jättämisestä tuensaajan 
konkurssin vuoksi
b) tapaukset, jotka tuensaaja on saattanut 
vapaaehtoisesti hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tietoon ennen 
kuin kumpikaan on niitä havainnut, joko 
ennen julkisen rahoitusosuuden 
maksamista tai sen jälkeen
c) tapaukset, jotka hallintoviranomainen 
tai todentamisviranomainen havaitsee ja 
korjaa ennen kyseisen menoerän 
sisällyttämistä komissiolle toimitettavaan 
menoilmoitukseen.
Kaikissa muissa tapauksissa, erityisesti 
konkurssia edeltävissä tapauksissa tai kun 
epäillään petosta, havaitut 
sääntöjenvastaisuudet sekä niihin liittyvät 
ehkäisy- ja korjaustoimenpiteet on 
ilmoitettava komissiolle.

Jos tuensaajalle aiheettomasti maksettuja 
määriä ei saada perittyä takaisin 
jäsenvaltion virheen tai laiminlyönnin 
vuoksi, jäsenvaltio vastaa menetettyjen 
määrien korvaamisesta unionin yleiseen 
talousarvioon.

Jos tuensaajalle aiheettomasti maksettuja 
määriä ei saada perittyä takaisin 
jäsenvaltion virheen tai laiminlyönnin 
vuoksi, jäsenvaltio vastaa menetettyjen 
määrien korvaamisesta unionin yleiseen 
talousarvioon. Jäsenvaltiot voivat päättää 
olla perimättä takaisin aiheettomasti 
maksettua määrää, jos tuensaajalta 
perittävä summa, korkoja lukuun 
ottamatta, ei ylitä rahastojen 
rahoitusosuuden osalta 250:tä euroa.

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset lisäsäännöt 
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määritetyistä jäsenvaltioiden velvoitteista. määrittämisperusteista, jotka koskevat 
raportoitavia sääntöjenvastaisuuksia, 
annettavia tietoja sekä sovellettavia 
edellytyksiä ja menettelyjä sen 
määrittämiseksi, onko jäsenvaltioiden 
korvattava määrät, joita ei saada 
perityiksi takaisin.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä 143 artiklan 
2 kohdan mukaista neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen, jossa määritetään 
raportoinnin tiheys ja malli.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 
tuensaajien ja hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa yksinomaan
sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien 
avulla.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
tuensaajien ja hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen, 
tarkastusviranomaisen ja välittävien 
elinten tiedonvaihto voidaan 
kokonaisuudessaan hoitaa sähköisten 
tiedonvaihtojärjestelmien avulla.

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

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

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tämän kohdan mukaista tiedonvaihtoa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
tämän kohdan mukaista tiedonvaihtoa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Ensimmäistä, toista ja kolmatta alakohtaa 
ei sovelleta Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoon.

Ensimmäistä, toista ja kolmatta alakohtaa 
ei sovelleta Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoon.

Or. en

Tarkistus 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 8, 9 ja 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
2 kohdan d alakohdan mukaisessa 
tiedonvaihdossa sovellettavat 
toimintatavat.

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat sähköisesti tallennettavaan 
ja säilytettävään dataan liittyviä tietoja 
2 kohdan d alakohdassa määritellyn 
seurantajärjestelmän mukaisesti.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti laaditun järjestelmän tekniset 
eritelmät. Täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

9. Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä 
koskevat säännöt.

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 4 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun jäljitysketjuun 
liittyviä järjestelyjä koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kirjanpitoaineiston ja tositteiden 
säilyttämisestä todentamisviranomaisen, 
hallintoviranomaisen, välittävien elinten 
ja tuensaajien tasolla.

10. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 4 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

101. Komissio hyväksyy 143 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan tämän artiklan 4 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettua hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallia koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset.
1 Huomautus: IA kohdan asianmukaisesta 
sanamuodosta on tarkoitus keskustella 
myöhemmin saadun palautteen perusteella. 
Keneltä saadun PALAUTTEEN?

Or. en
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Tarkistus 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
116 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusviranomaisen tehtävät Tarkastusviranomaisen tehtävät

1. Tarkastusviranomaisen on varmistettava, 
että tehdään hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä 
koskevia tarkastuksia.

1. Tarkastusviranomaisen on varmistettava, 
että tehdään tarkastuksia, jotka koskevat 
toimintaohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmän asianmukaista 
toimintaa sekä toimista poimittua 
asianmukaista otosta ilmoitettujen 
kustannusten perusteella.

Ilmoitetut kustannukset on tarkastettava 
edustavaan otokseen perustuen ja 
tilastollisia otantamenetelmiä koskevana 
yleisenä sääntönä.
Muita kuin tilastollisia otantamenetelmiä 
voidaan soveltaa tarkastusviranomaisen 
laatimaan ammatilliseen arvioon 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti ja joka 
tapauksessa silloin, kun toimien 
lukumäärä on tilivuoden osalta 
riittämätön tilastollisen menetelmän 
soveltamiseksi.
Tällöin otoksen on oltava riittävän suuri, 
jotta tarkastusviranomainen voi laatia 
pätevän tarkastuslausunnon 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Muihin kuin tilastollisiin 
otantamenetelmiin perustuvan otoksen on 
katettava vähintään 5 prosenttia toimista, 
joiden kustannuksista on ilmoitettu 
komissiolle tilivuoden aikana, ja 
10 prosenttia kustannuksista, joista on 
ilmoitettu komissiolle tilivuoden aikana.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä 
tarkastuksia koskevien edellytysten 

Poistetaan.
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vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 
142 artiklan mukaisesti.
2. Jos tarkastukset suorittaa jokin muu elin 
kuin tarkastusviranomainen, 
tarkastusviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että kaikki tällaiset elimet ovat 
vaadittavalla tavalla toiminnallisesti 
riippumattomia.

2. Jos tarkastukset suorittaa jokin muu elin 
kuin tarkastusviranomainen, 
tarkastusviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että kaikki tällaiset elimet ovat 
vaadittavalla tavalla toiminnallisesti 
riippumattomia.

3. Tarkastusviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että tarkastustyössä otetaan huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt 
tarkastusstandardit.

3. Tarkastusviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että tarkastustyössä otetaan huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt 
tarkastusstandardit.

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. Jos useampaan 
toimenpideohjelmaan sovelletaan yhteistä 
hallinto- ja valvontajärjestelmää, kyseisille 
toimenpideohjelmille voidaan laatia yksi 
tarkastusstrategia. Tarkastusviranomaisen 
on toimitettava tarkastusstrategia 
komissiolle pyynnöstä.

4. Tarkastusviranomaisen on kahdeksan 
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. Jos useampaan 
toimenpideohjelmaan sovelletaan yhteistä 
hallinto- ja valvontajärjestelmää, kyseisille 
toimenpideohjelmille voidaan laatia yksi 
tarkastusstrategia. Tarkastusviranomaisen 
on toimitettava tarkastusstrategia 
komissiolle pyynnöstä.

5. Tarkastusviranomaisen on laadittava 5. Tarkastusviranomaisen on laadittava
i) edellisen tilivuoden tilinpäätöstä 
koskeva tarkastuslausunto, joka koskee 
tilinpäätöstietojen täydellisyyttä, 
oikeellisuutta ja totuudenmukaisuutta, 
hallinto- ja valvontajärjestelmän 
toimintaa sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta;

i) varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan b alakohdan mukainen
tarkastuslausunto;

ii) vuotuinen tarkastuskertomus, jossa 
esitetään edellisen tilivuoden aikana 
tehtyjen tarkastusten havainnot.

ii) tarkastuskertomus, jossa esitetään 
tärkeimmät havainnot, mukaan lukien 
hallinto- ja valvontajärjestelmissä sekä 
116 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyissä tarkastuksissa havaitut puutteet 
sekä ehdotetut ja toteutetut oikaisutoimet.
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Edellä ii alakohdassa tarkoitetussa
kertomuksessa on esitettävä hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä havaitut puutteet 
sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai 
ehdotetut toimenpiteet.

Poistetaan.

Jos useampaan toimenpideohjelmaan 
sovelletaan yhteistä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, ii alakohdassa 
vaaditut tiedot voidaan koota yhteen 
kertomukseen.

Jos useampaan toimenpideohjelmaan 
sovelletaan yhteistä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, ii alakohdassa 
vaaditut tiedot voidaan koota yhteen 
kertomukseen.

6. Komissio vahvistaa tarkastusstrategian, 
tarkastuslausunnon ja vuotuisen 
tarkastuskertomuksen mallit sekä 
4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio hyväksyy tarkastusstrategian, 
tarkastuslausunnon ja 
tarkastuskertomuksen mallit 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään toimien 
tarkastuksen sekä tilien tarkastuksen 
laajuus ja sisältö sekä menetelmät, joita 
käytetään 1 kohdassa tarkoitetun otoksen 
poimimiseksi toimista.

7. Komissio hyväksyy komission 
virkamiesten tai komission valtuuttamien 
edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat 
soveltamissäännöt 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

7. Komissiolle siirretään valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan komission 
virkamiesten tai komission valtuuttamien 
edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat 
soveltamissäännöt.

Or. en

Tarkistus 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ehdotus asetukseksi
Liite 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RAHOITUSVÄLINEIDEN 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: 
RAHOITUSSOPIMUKSET
1. Kun rahoitusväline pannaan 
täytäntöön tämän asetuksen 33 artiklan 
4 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
rahoitussopimukseen sisällytetään ehdot 
ja vaatimukset ohjelmasta 
rahoitusvälineeseen siirrettäville 
osuuksille ja siihen sisällytetään ainakin 
seuraavat osatekijät:
a) investointistrategia tai -periaatteet, 
jotka kattavat täytäntöönpanojärjestelyt, 
tarjolle asetettavat rahoitustuotteet, 
kohderyhmänä olevat loppukäyttäjät ja 
(tarpeen mukaan) suunnitellun 
yhdistämisen avustustukeen
b) täytäntöön pantavaa rahoitusvälinettä 
koskeva liiketoimintasuunnitelma tai 
vastaavat asiakirjat, jotka sisältävät 
arvion 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta odotetusta vipuvaikutuksesta
c) tulostavoitteet, jotka asianomaisella
rahoitusvälineellä odotetaan 
saavutettavan asianomaista prioriteettia 
koskevien erityistavoitteiden ja tulosten 
edistämiseksi
d) määräykset sijoitusten 
täytäntöönpanon ja hankevirtojen 
seurannasta, mukaan lukien 
rahoitusvälineen raportointi rahasto-
osuusrahastolle ja/tai 
hallintoviranomaiselle, 40 artiklan 
noudattamisen varmistamiseksi
e) tarkastusta koskevat vaatimukset, kuten 
vähimmäisvaatimukset rahoitusvälineen 
tasolla (ja tarpeen mukaan rahasto-
osuusrahaston tasolla) toteutettavasta 
dokumentoinnista, ja vaatimukset 
erillisen kirjanpidon pitämisestä eri 
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tukimuotojen osalta 32 artiklan 5 ja 
6 kohdan mukaisesti (soveltuvin osin), 
mukaan lukien määräykset ja vaatimukset 
kansallisten tarkastusviranomaisten, 
komission tarkastajien ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta 
saada tutustua asiakirjoihin, jotta 
varmistetaan, että käytössä on selvä 
jäljitysketju 34 artiklan mukaisesti
f) vaatimukset ja menettelyt ohjelmasta 
asteittain myönnettävien 
rahoitusosuuksien hallinnoinnille 
35 artiklan mukaisesti ja 
hankevirtaennusteille, mukaan lukien 
vaatimukset varainhoitotilien tai erillisen 
kirjanpidon osalta 33 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti
g) vaatimukset ja menettelyt 37 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla kertyneiden 
korkotulojen ja muiden tuottojen 
hallinnoinnille, mukaan lukien sallitut 
varainhallintatoiminnot ja investoinnit, ja 
asianomaisten osapuolten velvollisuudet 
ja vastuut
h) määräykset aiheutuneiden 
hallinnointikulujen tai rahoitusvälineiden 
hallinnointimaksujen laskennasta ja 
maksamisesta
i) määräykset Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista maksetusta tuesta 
saatavien varojen käyttämisestä uudelleen 
tukikelpoisuusajan päättymiseen 
mennessä 38 artiklan mukaisesti
j) määräykset Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista maksetusta tuesta 
saatavien varojen käyttämisestä 
tukikelpoisuusajan päätyttyä 39 artiklan 
mukaisesti ja toimintaperiaatteet 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista maksetun tuen 
poistamiseksi rahoitusvälineestä
k) ehdot ohjelmista myönnettyjen 
rahoitusosuuksien mahdolliselle 
peruuttamiselle kokonaan tai osittain 
ohjelmista takaisin rahoitusvälineisiin, 
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mukaan lukien rahasto-osuusrahastoon
l) määräykset sen varmistamiseksi, että 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta 
vastaavat elimet hallinnoivat 
rahoitusvälineitä itsenäisesti ja 
asiaankuuluvien ammatillisten 
standardien mukaisesti ja toimivat 
yksinomaan niiden osapuolten edun 
mukaisesti, jotka maksavat 
rahoitusosuuksia rahoitusvälineeseen
m) määräykset rahoitusvälineen 
purkamisesta.
Lisäksi silloin, kun rahoitusvälineet 
organisoidaan rahasto-osuusrahaston 
kautta, hallintoviranomaisen ja rahasto-
osuusrahaston täytäntöönpanosta 
vastaavan elimen välisessä 
rahoitussopimuksessa on oltava myös 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta 
vastaavien elinten arviointia ja valintaa 
koskevat määräykset, mukaan lukien 
kiinnostuksenilmaisupyynnöt tai julkiset 
hankintamenettelyt.
2. Asetuksen 33 artiklan 4 kohdan 
c alakohdan mukaisesti täytäntöön 
pantavia rahoitusvälineitä koskeviin, 
33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
strategia-asiakirjoihin on sisällytettävä 
ainakin seuraavat osatekijät:
a) rahoitusvälineen investointistrategia tai 
-periaatteet, suunniteltuja velkatuotteita 
koskevat yleiset säännöt ja ehdot sekä 
tuen kohteena olevat tuensaajat ja toimet
b) täytäntöön pantavaa rahoitusvälinettä 
koskeva liiketoimintasuunnitelma tai 
vastaavat asiakirjat, jotka sisältävät 
arvion 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta odotetusta vipuvaikutuksesta
c) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista maksetusta tuesta 
saatavien varojen käyttö ja uudelleen 
käyttö yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 37, 38 ja 39 artiklan mukaisesti
d) rahoitusvälineen täytäntöönpanon 
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seuranta ja täytäntöönpanoa koskeva 
raportointi 40 artiklan noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Liite III c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:n osuus rakennerahastojen 
varoista kaudella 2014–2020, pois lukien 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineen kautta annettu tuki –
vahvistetaan yhtä suureksi kuin ESR:n 
osuus kunkin jäsenvaltion osalta 
lähentymistä sekä alueellista 
kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa 
kaudella 2007–2013. Tässä yhteydessä 
Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineeseen osoitetun tuen jakautuminen 
jäsenvaltioittain lasketaan suhteessa 
rakennerahastojen kokonaisvarojen 
jakautumiseen jäsenvaltioittain 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen kehyksessä.
2. Tähän osuuteen lisätään vielä osuus 
jäsenvaltioittain sen varmistamiseksi, että 
ESR:n osuus prosenttiosuutena 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
kokonaisvaroista EU:ssa, pois lukien 
koheesiorahaston määrärahat, jotka on 
siirretty Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
ja Elintarviketuki vähäosaisimmille 
-välineeseen osoitettuun tukeen, on 
suuruudeltaan 23,1 prosenttia.
3. Prosenttiosuus, joka on tarkoitus lisätä 
1 vaiheessa määritettyihin osuuksiin, 
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määritetään perustuen jäsenvaltioiden 
työllisyyslukuihin (20–64-vuotiaat) 
viitevuotena 2012. Jäsenvaltioissa, joissa 
työllisyysprosentti on enintään 
65 prosenttia, lisäosuus on suuruudeltaan 
1,7 prosenttia. Jos työllisyysprosentti on 
yli 65 prosenttia mutta enintään 
70 prosenttia, lisäosuus on suuruudeltaan 
1,2 prosenttia. Jos työllisyysprosentti on 
yli 70 prosenttia mutta enintään 
75 prosenttia, lisäosuus on suuruudeltaan 
0,7 prosenttia. Jäsenvaltioissa, joissa 
työllisyysprosentti on yli 75 prosenttia, 
lisäosuutta ei tarvita.

Or. en

Tarkistus 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Liite XXX (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite XXX
Nettotuloja tuottavien hankkeiden 
kiinteiden prosenttiosuuksien määritelmä

Ala Kiinteät 
prosentti-
osuudet

1 MAANTIE-
LIIKENNE

30 %

2 RAIDE-
LIIKENNE

20 %

3 KAUPUNKI-
LIIKENNE

20 %

4 VESIALA 25 %
5 KIINTEÄ 

JÄTE
20 %

Or. en
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