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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 muuttamiseksi takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen 
osalta 
(KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0483),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0215/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta takaisin maksettavan tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen osalta

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta takaisin maksettavan tuen ja 
rahoitusjärjestelyjen sekä tiettyjen 
menotaulukkoa koskevien säännösten
osalta 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen 
(EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 
11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1083/2006 vahvistetaan 
rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet sekä 
tarkat tiedot niiden käyttötarkoituksista ja 
soveltamisalasta. Jäsenvaltioiden 
täytäntöön panemia järjestelmiä, jotka 
perustuvat takaisin maksettaviin 
avustuksiin ja puiteluottoihin, joita
hallintoviranomaiset hallinnoivat 
välittävien elinten kautta, ei kuitenkaan ole 
asianmukaisesti säännelty 
rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä 
annetuilla säännöksillä eikä muillakaan 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
säännöksillä. Sen vuoksi on tarpeen –
Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen 
(EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta 

(2) Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen 
(EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 
11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1083/2006 vahvistetaan 
rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet sekä 
tarkat tiedot niiden käyttötarkoituksista ja 
soveltamisalasta. Jäsenvaltioiden 
täytäntöön panemia järjestelmiä, jotka 
perustuvat takaisin maksettaviin 
avustuksiin ja puiteluottoihin, joita 
hallintoviranomaiset hallinnoivat 
välittävien elinten kautta, ei kuitenkaan ole 
asianmukaisesti säännelty 
rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä 
annetuilla säännöksillä eikä muillakaan 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
säännöksillä. Sen vuoksi on tarpeen –
Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen 
(EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta 
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5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1081/2006 11 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, jossa on jo säädetty, 
että tukea voidaan myöntää takaisin 
maksettavina tukina – vahvistaa asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 uudessa jaksossa, että 
rakennerahastoista voidaan osarahoittaa 
takaisin maksettavaa tukea. Kyseisen 
jakson olisi katettava takaisin maksettavat 
avustukset ja puiteluotot, joita 
hallintoviranomainen hallinnoi välittävien 
elinten kautta, jotka ovat julkisia
rahoituslaitoksia.

5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1081/2006 11 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, jossa on jo säädetty, 
että tukea voidaan myöntää takaisin 
maksettavina tukina – vahvistaa asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 uudessa jaksossa, että 
rakennerahastoista voidaan osarahoittaa 
takaisin maksettavaa tukea. Kyseisen 
jakson olisi katettava takaisin maksettavat 
avustukset ja puiteluotot, joita 
hallintoviranomainen hallinnoi välittävien 
elinten kautta, jotka ovat rahoituslaitoksia.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, 
että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
täytäntöönpanon asianmukaisesta 
seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun 
muassa voivat toimittaa komissiolle 
asianmukaista tietoa perustettujen 
välineiden tyypistä ja toimista, joita 
tällaisilla välineillä on käytännössä 
toteutettu, on tarpeen antaa raportointia 
koskeva säännös. Näin komissio pystyisi 
myös tekemään paremman 
kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toiminnasta.

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, 
että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
täytäntöönpanon asianmukaisesta 
seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun 
muassa voivat toimittaa komissiolle 
asianmukaista tietoa perustettujen 
välineiden tyypistä ja toimista, joita 
tällaisilla välineillä on käytännössä 
toteutettu, on tarpeen antaa raportointia 
koskeva säännös. Näin komissio pystyisi 
myös tekemään paremman 
kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toiminnasta ja esittää 
yhteenvedon edistymisestä unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
hallintoviranomaisten rahoitusjärjestelyjä 
koskeviin välineisiin maksama 
rahoitusosuus, joka on sisällytetty 
menoilmoitukseen, käytetään tehokkaasti 
tietyssä ajassa, on tarpeen säätää 
rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä 
koskevasta velvoitteesta käyttää 
tukikelpoisiin menoihin maksettu 
rahoitusosuus kahden vuoden kuluessa 
kyseessä olevan todennetun 
menoilmoituksen päiväyksestä. 
Myöhempää menoilmoitusta olisi 
korjattava vastaavasti vähentämällä 
käyttämättömät määrät, jos kyseessä 
olevaa rahoitusosuutta ei ole käytetty 
mainitussa ajassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 
2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi 
on tarpeen edellyttää, että komissiolle 
toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki 
tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen 
tilinpäätöksessä oikean kuvan unionin 
varallisuudesta ja talousarvion 
toteuttamisesta.

(7) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen N:o 1605/2002 61 artiklan 
2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi 
on tarpeen edellyttää, että komissiolle 
toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki 
tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen 
tilinpäätöksessä oikean kuvan unionin 
varallisuudesta ja talousarvion 
toteuttamisesta. Mainittujen tietojen 
antamiseksi jokaiseen menoilmoitukseen 
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on liitettävä ilmoitus rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden perustamisen 
kokonaiskustannuksista ja valtiontuen 
yhteydessä tuensaajille maksetuista 
ennakoista. Liitettävän ilmoituksen muoto 
on määritelty asetuksen (EY) 1083/2006 
liitteessä IV a oikeusvarmuuden ja 
johdonmukaisuuden vuoksi. Mainittua 
tarkoitusta varten tarvittavien tietojen 
keräämisen täytäntöönpano tapahtuu 
kuitenkin kansallisella tasolla ja jos 
sovellettava oikeudellinen kehys sallii, sen 
ei tulisi edellyttää kansallisten 
tietojärjestelmien muuttamista.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Muutoksen tarkoituksena on
selkeyttää nykyisen käytännön
soveltamisen lainmukaisuutta asetuksessa 
(EY) N:o 1083/2006 vahvistetun 
tukikelpoisuuskauden alusta, ja sen olisi
tultava takautuvasti voimaan kuluvan 
ohjelmakauden 2007–2013 alusta.

(8) Muutosten, jotka liittyvät takaisin 
maksettavan avun muotoihin ja
uudelleenkäyttöön sekä hakemuksen 
jättämiseen 44 artiklan 
(rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet) 
mukaisten suurhankkeiden, tuloja 
tuottavien hankkeiden ja toimien 
pysyvyyttä koskevien sääntöjen 
soveltamisen ulkopuolelle, tarkoituksena 
on parantaa oikeusvarmuutta ja selkeyttä 
näiden alojen nykyistä käytäntöä 
asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 
vahvistetun tukikelpoisuuskauden alusta. 
Näin ollen on välttämätöntä, että mainitut 
muutokset tulevat takautuvasti voimaan 
kuluvan ohjelmakauden 2007–2013 alusta.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
2 artikla – 8 ja 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 2 artiklaan 8 kohta
seuraavasti:

(1) Lisätään 2 artiklaan 8 ja 8 a kohta
seuraavasti:

"(8) ”takaisin maksettava avustus”:
lahjoituksen muodossa annettava suora 
rahoitusosuus, joka voidaan maksaa 
korottomana takaisin kokonaan tai 
osittain.”

"(8) ”takaisin maksettava avustus”: 
lahjoituksen muodossa annettava suora 
rahoitusosuus, joka voidaan maksaa 
korottomana takaisin kokonaan tai 
osittain.”

(8 a) "luottojärjestely": rahoitusväline, 
joka avulla tuensaaja voi käyttää 
hyväkseen rahoitusosuuden, joka voidaan 
maksaa takaisin kokonaan tai osittain 
suhteessa tuensaajan maksamiin 
tukikelpoisiin menoihin ja joka on 
osoitettava maksukuittien tai 
todistusarvoltaan vastaavien 
kirjanpitotositteiden avulla."

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
43 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rakennerahastoista voidaan 
toimenpideohjelman osana myöntää 
osarahoitusta takaisin maksettavaan tukeen 
takaisinmaksettavien avustusten muodossa 
tai sellaisten puiteluottojen muodossa, joita 
hallintoviranomainen hallinnoi välittävien 
elinten, jotka ovat julkisia
rahoituslaitoksia, kautta.

1. Rakennerahastoista voidaan 
toimenpideohjelman osana myöntää 
osarahoitusta takaisin maksettavaan tukeen 
seuraavasti:
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a) takaisin maksettavien avustusten 
muodossa; tai

b) sellaisten puiteluottojen muodossa, joita 
hallintoviranomainen hallinnoi välittävien 
elinten, jotka ovat rahoituslaitoksia, kautta.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
43 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilillä ja käytettävä 
samaan tarkoitukseen tai 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
mukaisesti.”

Tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
käytettävä samaan tarkoitukseen tai 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
mukaisesti. Jäsenvaltiot varmistavat 
asianmukaiset tiedot tuesta, joka on 
maksettu takaisin toimivaltaisen 
viranomaisen tai elimen 
kirjanpitojärjestelmän puitteissa."

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lisätään 67 a artikla seuraavasti: (4) Lisätään 67 artiklan 2 kohdan 
1 alakohtaan seuraava kohta:

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 a artikla

Komission teksti Tarkistus

”67 a artikla Poistetaan.
Rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
täytäntöönpanoon liittyvät raportit
1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä 
komissiolle vuosittain viimeistään 
31 päivänä tammikuuta erityinen raportti, 
joka kattaa 31 päivään joulukuuta 
kestävältä ajanjaksolta toimet, jotka 
sisältävät rahoitusjärjestelyjä koskevia
välineitä, sekä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta vastaava raportti, joka kattaa 
mainitut toimet 30 päivään kesäkuuta 
kestävältä ajanjaksolta.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
raporttien on sisällettävä kunkin 
rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen 
osalta seuraavat tiedot:
a) rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen 
ja täytäntöönpanojärjestelyjen kuvaus;
b) yksiköt, jotka panevat 
rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen 
täytäntöön, myös holding-tyyppisten 
rahastojen kautta toimivat, sekä kuvaus 
niiden valintaprosessista;
c) rakennerahastoista myönnetyn tuen 
maksupäivät ja määrät sekä 
rahoitusjärjestelyjä koskevaan 
välineeseen maksettu kansallinen 
rahoitusosuus;
d) komissiolle toimitettuihin 
menoilmoituksiin sisältyvät määrät 
päivämäärineen sekä komission takaisin 
maksamat määrät päivämäärineen;
e) rakennerahastoista myönnetyn tuen 
määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevan 
välineen maksama kansallinen 
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rahoitusosuus.”

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"j) edistyminen 44 artiklassa 
määriteltyjen rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden rahoituksessa ja 
täytäntöönpanossa, erityisesti:

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen 
ja täytäntöönpanojärjestelyjen kuvaus;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta – ii alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

ii) sellaisten yksiköiden yksilöinti, jotka 
panevat rahoitusjärjestelyjä koskevan 
välineen täytäntöön, myös holding-
tyyppisten rahastojen kautta;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) rakennerahastoista myönnetyn tuen 
määrät sekä rahoitusjärjestelyjä 
koskevaan välineeseen maksettu 
kansallinen yhteisrahoitusosuus;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) rakennerahastoista myönnetyn tuen 
määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevan 
välineen maksama kansallinen 
yhteisrahoitusosuus.”

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 67 artiklaan kohta 
seuraavasti:
“4 a. Komissio toimittaa vuosittain 
1 päivänä lokakuuta mennessä 
67 artiklan 2 kohdan j alakohdan 
mukaisen yhteenvedon tiedoista, jotka 
koskevat jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten edistymistä 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
rahoituksessa ja täytäntöönpanossa"

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
78 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisätään 78 artiklan 6 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Edellä 44 artiklassa määriteltyihin 
rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin 
liittyvä rahoitusosuus, joka on sisällytetty 
menoilmoitukseen ja jota ei ole maksettu 
tukikelpoisena menona tämän kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti kahden 
vuoden kuluessa kyseisen todennetun 
menoilmoituksen päivämäärästä, on 
vähennettävä seuraavasta todennetusta 
menoilmoituksesta.”

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
78 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle toimitettavassa
menoilmoituksessa on asetuksen 
(EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ilmoitettava kaikki tiedot, jotka 
komissio tarvitsee tilinpäätöstä varten.

Jokaiseen komissiolle toimitettavaan 
menoilmoitukseen on liitettävä liitteessä 
IV a määritelty ilmoitus, joka sisältää 
seuraavat tiedot ilmoitukseen sisältyvistä 
kokonaiskustannuksista:

Tämän artiklan yhdenmukaisten 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi 
komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan mukaisesti.”

a) 44 artiklassa määriteltyjen tällaisia 
rahastoja tai holding-tyyppisiä rahastoja 
koskevien välineiden osalta 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
perustamisen tai niihin maksettavien 
osuuksien yhteydessä maksettu 
kokonaisrahoitusosuus ja vastaava 
julkinen rahoitusosuus;
b) 72 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
valtionavun ennakkomaksujen osalta tuen 
myöntäjän edunsaajille myöntämien 
tukien kokonaismäärä ja vastaava 
julkinen rahoitusosuus."

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
Liite IV a (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus

Liite IV a. Menoilmoituksen liite: 78 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineistä ja 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuensaajille 
maksetut ennakot
Toimintaohjelman viitenumero (CCI nro): ………………………………………...
Väliaikaisen tilinpäätöksen määräaika: …………………………….
Komissiolle toimittamisen määräaika: ………………………..
78 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä 
(kokonaismäärät):

2007-2015Toimintalinja Yhteisön 
osuuden 
laskentaperusta 
(julkinen tai 
kokonaisosuus)

78 artiklan 
6 kohdan 
mukaisesti 
ilmoitetut 
tukikelpoiset 
kokonais-
kustannukset 

Vastaava 
julkinen 
rahoitusosuus

Toimintalinja 1
Toimintalinja 2
Toimintalinja 3
Yhteensä
Valtiotuen yhteydessä maksetut ennakot (78 artiklan 2 kohta)) (kokonaismäärät):

2007-2015Toimintalinja Yhteisön 
osuuden 
laskentaperusta 
(julkinen tai 
kokonaisosuus)

78 artiklan 
2 kohdan 
mukaisesti 
ilmoitetut 
tukikelpoiset 
kokonais-
kustannukset 

Vastaava 
julkinen 
rahoitusosuus

Toimintalinja 1
Toimintalinja 2
Toimintalinja 3
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Yhteensä
Huomio: Tapauksissa, joissa toimintaohjelma on laaja-alainen tai usean rahaston ohjelma, 
tavoite/tavoitteet ja rahasto/rahastot ilmoitetaan asianomaisen toimintalinjan kohdalla."

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 2, 3 ja 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2007.
Edellä olevan 1 artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa 
sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

1 artiklan 1 kohtaa, 2 kohtaa ja 3 kohtaa 
sovelletaan kuitenkin 1. päivästä 
tammikuuta 2007

Edellä olevan 1 artiklan 5 kohtaa 
sovellettaessa kahden vuoden määräaika 
alkaa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä, jos rahoitusosuus 
sisältyi jo menoilmoitukseen ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa.

Or. en
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PERUSTELUT

Tausta

Asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 on mainittu, missä eri muodoissa rakennerahastoista 
voidaan antaa tukea. Rahoituskaudella 2000–2006 jäsenvaltiot määrittivät tukien muodot 
perustamalla erityisiä rahastoja ja takaisin maksettavalla avulla muiden rahoitusvälineiden 
kautta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1983/2006 sen sijaan ei sisällä takaisin maksettavan eikä ei-
takaisin maksettavan avun määritelmää. Sen sijasta viimeksi mainittu asetus sisältää 
säännöksiä rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä, vaikka mainitut säännökset ovatkin 
jokseenkin rajoitettuja. Takaisin maksettava apu ei ilmeisesti kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin jatkaneet takaisin maksettavan avun maksamista 
edellisestä rahoituskaudesta saatujen myönteisten kokemusten perusteella. Myös komissio on 
hyväksynyt mainittujen järjestelyjen kuvaukset sisältävät ohjelma-asiakirjat. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin on ottanut takaisin maksettavan tuen huomioon EAKR:n toimien 
tilintarkastusten yhteydessä.

Näin ollen on välttämätöntä, että asetuksessa (EY) N:o 19083/2006 määrätään, että 
rakennerahastot voivat osallistus takaisin maksettavan avun yhteisrahoittamiseen. Komission 
ehdotuksen tarkoituksena on selkiyttää voimassa olevan oikeuskäytännön lainmukaisuutta.

Komission ehdotuksen sisältö

Ehdotuksessa takaisin maksettava avustus määritellään lahjoituksen muodossa annettavaksi 
suoraksi rahoitusosuudeksi, joka voidaan maksaa korottomana takaisin kokonaan tai osittain.
Ehdotuksen mukaisesti rakennerahastoista voidaan rahoittaa toimenpideohjelman osana 
sellaiseen toimeen liittyviä menoja, johon sisältyy määrärahoja, joilla rahoitetaan takaisin 
maksettavaa tukea. Lisäksi ehdotuksessa selvennetään, että tuki, joka on maksettu takaisin 
tuen antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle toimivaltaiselle julkiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilillä ja käytettävä myöhemmässä vaiheessa samaan tarkoitukseen tai 
toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Komission nykyinen tulkintakäytäntö on rahoitusjärjestelyjen välineiden osalta se, että 
suurhankkeita, tuloja tuottavia hankkeita ja toimien pysyvyyttä koskevat säännöt eivät koske 
niitä. Oikeusvarmuuden takaamiseksi komission ehdotus vahvistaa mainitun käytännön.
Lisäksi ehdotus sisältää raportoinnin rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä, minkä 
yhteydessä otetaan huomioon tarve varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanon asianmukaisesta seurannasta.
Lisäksi säädetään oikeudellisesta velvoitteesta sen varmistamiseksi, että hallintoviranomaisten 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien 
yhteydessä maksama rahoitusosuus käytetään tukikelpoisiin menoihin kahden vuoden 
kuluessa rahastoon maksamisesta. Lopuksi ehdotuksella lisätään yleissäännös menoilmoitusta 
koskevista vaatimuksista.
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Esittelijän kommentit

Esittelijä katsoo, että ehdotuksen tavoitteet ovat järkevät ja että useimmat sen osatekijät ovat 
selkeästi ymmärrettäviä. Esittelijä myöntää, että oikeusselvyys ja oikeusvarmuus olisi 
varmistettava takaisin maksettavan avun ja rahoitusjärjestelyjen osalta. Esittelijä kannattaa 
myös rahoitusjärjestelyjä koskevista välineiden asianmukaista seurantaa, mutta katsoo 
toisaalta, että jäsenvaltioiden tietojentoimittamisvelvoitteiden laajentamista olisi rajoitettava. 
Esittelijä katsoo myös, että joitakin ehdotuksen osia olisi selvennettävä. Edellä mainitun 
perusteella esittelijä esittää tarkistuksia, joiden tarkoituksena on selventää tekstiä, lisätä 
luottojärjestelyn määritelmä, muuttaa raportointivaatimuksia ja selventää menotaulukkoa 
koskevia velvoitteita.


