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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 yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0615),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0335/2011),

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

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 15. joulukuuta 2011 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, 
kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0335/2011),

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.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 
kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 

(9) Jäsenvaltion olisi institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksensä 
mukaisesti järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten kanssa, talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten 
kanssa, kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
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monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. en

Perustelu

4 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti on tarpeen vahvistaa monitasohallintoperiaatetta 
ja kumppanuusperiaatetta, sillä ne ovat erittäin tärkeitä unionin tavoitteiden vahvistamisen ja 
toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön laadun säilyttämistä,
suojelua ja parantamista perussopimuksen 
11 ja 191 artiklan mukaisesti.  Koska 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

Or. en
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Perustelu

Mukautus 8 ja 9 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta ohjelmasuunnittelulle voitaisiin 
tarjota selkeämmät strategiset 
suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla, komission olisi hyväksyttävä 
delegoidulla säädöksellä yhteinen 
strategiakehys, jolla unionin tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. 
Yhteisen strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.

(14) Yhteisellä strategiakehyksellä 
sovitetaan yhteen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavat ensisijaiset investointikohteet ja 
tässä asetuksessa vahvistetut yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen temaattiset 
tavoitteet.  Yhteisen strategiakehyksen 
tarkoituksena on tarjota 
ohjelmasuunnittelulle selkeämmät 
strategiset suuntaviivat jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla.   Yhteisen 
strategiakehyksen olisi edistettävä 
alakohtaista ja alueellista koordinointia 
unionin tukitoimissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta sekä 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa.
Yhteinen strategiakehys vahvistetaan 
liitteessä.

Or. en

Perustelu

Mukautus 10–12 artiklaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 

(16) Yhteisen strategiakehyksen perusteella 
kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 
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jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

yhteistyössä kumppaneidensa kanssa ja 
komission kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen, 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteiden 
toteuttamisesta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen ohjelmatyön kautta ja luotava 
järjestelyt, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen vaikuttava 
ja tehokas täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Mukautus 12 artiklaan esitettyyn tarkistukseen sekä tämän johdanto-osan kappaleen ja 
14 artiklan d ja e alakohdan sanamuodon yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Komission 
olisi tehtävä arviointi näiden
ennakkoehtojen täyttymisestä 
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut.

(17) Jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tuki 
voidakseen varmistaa edistävänsä 
merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden 
saavuttamista erityisten kansallisten ja 
alueellisten kehitystarpeidensa mukaisesti. 
Sen varmistamiseksi, että unionin tuen 
tehokkaalle käytölle on olemassa 
tarvittavat perusedellytykset, olisi 
määriteltävä ennakkoehdot. Ennakkoehtoa 
olisi sovellettava ainoastaan siinä 
tapauksessa, että sillä on suora yhteys ja 
vaikutusta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanon 
vaikuttavuuteen ja että sen soveltamisala 
ei ylitä asianomaisiin unionin 
politiikanaloihin sovellettavaa 
sääntelykehystä.  Komission olisi tehtävä 
arviointi jäsenvaltioiden ennakkoehtojen 
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täyttymisestä toimittamista tiedoista
kumppanuussopimuksen ja ohjelmien 
arvioinnin yhteydessä. Tapauksissa, joissa 
ennakkoehtoa ei ole täytetty, komissiolla 
olisi oltava valta keskeyttää ohjelmalle 
maksettavat maksut rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus 17 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019. Vuonna 2019 olisi varattava ja 
kohdennettava suoritusvaraus sinne, 
missä on saavutettu tuloskehyksessä 
vahvistetut välitavoitteet. "Euroopan 
alueellisen yhteistyön" ohjelmille ei tulisi 
kohdentaa suoritusvarausta niiden 
vaihtelevuuden ja useaan maahan 
liittyvän luonteen vuoksi. Voidakseen 
varmistaa, ettei unionin talousarviota 
käytetä tuhlailevasti tai tehottomasti, 
komission olisi voitava silloin, kun 
puutteet välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat merkittäviä, 
keskeyttää ohjelmalle maksettavat maksut 
tai tehdä ohjelmakauden lopussa 
rahoitusoikaisuja.

(18) Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä 
tuloskehys, jotta voidaan seurata 
edistymistä kullekin ohjelmalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa 
ohjelmakauden aikana. Komission olisi 
tarkasteltava yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelmien tuloksia vuosina 2017 ja 
2019.

Or. en
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Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. Jos 
jäsenvaltio ei yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen entistä paremmasta 
hyödyntämisestä huolimatta toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, ja 
niissä olisi otettava huomioon yksittäisten 
ohjelmien vaikutukset kyseisten 
jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen korjaamisen kannalta sekä 
kumppanuussopimukseen aiemmin tehdyt 
muutokset. Keskeytyksistä päättäessään 
komission olisi myös noudatettava 
tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden 
välillä ja otettava huomioon erityisesti 
keskeytyksen vaikutukset kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Keskeytykset olisi 

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Vakaus- ja 
kasvusopimuksesta johtuvia ehdollisuutta 
koskevia säännöksiä olisi sovellettava 
yhteisen strategiakehyksen rahastoihin 
talouden ohjausehtojen täyttymisen 
osalta.  Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla toteutetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat makrotalouden 
epätasapainon korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.
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lopetettava ja varat asetettava jälleen 
kyseisen jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Mukautus 21 artiklaan esitettyyn tarkistukseen. Vakaus- ja kasvusopimuksen ehdollisuutta 
koskevia säännöksiä olisi sovellettava edelleen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille 
niiden hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kautta. Toimien valinnan ja toteuttamisen 
valvonnan sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

(43) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti vastuun ohjelmien toimien 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi 
kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltioille 
niiden hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kautta jäsenvaltion asianmukaisella 
alueellisella tasolla ja jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen 
noudattamisesta muuta johdu. Toimien 
valinnan ja toteuttamisen valvonnan sekä 
hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
määritettävä hallintoviranomaisen tehtävät.

Or. en

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta voitaisiin vahvistaa 
keskittymistä tuloksiin sekä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, olisi viisi prosenttia 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen tarkoitetuista varoista 
asetettava syrjään suoritusvarauksena 
kunkin rahaston sekä kunkin jäsenvaltion 
jokaisen alueluokan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavista:
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista 
koskevat lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä 
(tuen yhdistäminen, tukikelpoisuus, tuen 
ulkopuolelle jäävä toiminta), tietyn 
tyyppisiä kansallisella, alueellisella, 
valtioiden välisellä tai rajat ylittävällä 
tasolla perustettuja rahoitusvälineitä 
koskevat säännöt, rahoitussopimuksia 
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alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja tuottaviin 
toimiin liittyvän kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely, välillisiin kustannuksiin 
avustusten yhteydessä sovellettavan 
kiinteän prosenttiosuuden määrittely 
unionin politiikanaloilla käytettyjen 
olemassa olevien menettelyjen ja 
vastaavien prosenttiosuuksien perusteella, 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

koskevat säännöt, varojen siirtäminen ja 
hallinnointi, hallinto- ja valvontajärjestelyt, 
maksupyyntöjä koskevat säännöt sekä 
vuotuisten maksuerien pääomittamista 
koskevan järjestelmän perustaminen, tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 
prosenttiosuuden määrittely, välillisiin 
kustannuksiin avustusten yhteydessä 
sovellettavan kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely unionin politiikanaloilla 
käytettyjen olemassa olevien menettelyjen 
ja vastaavien prosenttiosuuksien 
perusteella, jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve 
mukauttaa niitä tulevaisuudessa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Mukautus tarkistuksiin, joissa on kyse toimivallan siirrosta; ks. 12, 18 ja 32 artikla.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Komissiolle olisi annettava valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä, suoritusvarauksen 
kohdentamisesta ja jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkoihin yhteydessä olevien 
maksujen keskeyttämisestä ja 
vapauttamisen tapauksessa päätöksiä 
ohjelmien hyväksymisestä annettujen 
päätösten muuttamisesta sekä rahastojen 
osalta päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille  
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

(90) (90) Komissiolle olisi annettava valta 
antaa täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
osalta päätöksiä kumppanuussopimusten 
hyväksymisestä ja vapauttamisen 
tapauksessa päätöksiä ohjelmien 
hyväksymisestä annettujen päätösten 
muuttamisesta sekä rahastojen osalta 
päätöksiä "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteeseen liittyvät 
kriteerit täyttävien alueiden ja 
jäsenvaltioiden määrittämisestä, päätöksiä 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuisesta 
jakautumisesta jäsenvaltioille, päätöksiä 
kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista Verkkojen 
Eurooppa -välineelle siirrettävästä 
määrästä, päätöksiä kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista 
Elintarviketuki vähäosaisimmille  
välineelle siirrettävästä määrästä, päätöksiä 
toimenpideohjelmien hyväksymisestä ja 
muuttamisesta, päätöksiä suurhankkeista ja 
yhteisistä toimintasuunnitelmista sekä 
päätöksiä maksujen keskeyttämisestä ja 
rahoitusoikaisuista.

Or. en

Perustelu

Mukautus tarkistuksiin, joissa on kyse täytäntöönpanosäädöksistä; ks. 18 ja 21 artikla.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa annetaan yhteiset 
säännöt, jotka koskevat Euroopan 
aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa, jotka toimivat yhteisen 
strategiakehykseen puitteissa, jäljempänä 
"yhteisen strategiakehyksen rahastot". 
Lisäksi siinä vahvistetaan säännökset, jotka 
ovat tarpeen yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen vaikuttavuuden turvaamiseksi ja 
niiden keskinäiseksi yhteensovittamiseksi 
sekä rahastojen ja muiden unionin 
välineiden yhteensovittamiseksi.

Tässä asetuksessa annetaan yhteiset 
säännöt, jotka koskevat Euroopan 
aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa, jotka toimivat yhteisen 
strategiakehyksen puitteissa, jäljempänä 
"yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
kattamat rahastot". Lisäksi siinä 
vahvistetaan säännökset, jotka ovat tarpeen 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden turvaamiseksi ja niiden 
keskinäiseksi yhteensovittamiseksi sekä 
rahastojen ja muiden unionin välineiden 
yhteensovittamiseksi.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista tuettuihin 
rahoitusvälineisiin sovelletaan 
varainhoitoasetuksessa säädettyjä 
rahoitusvälineiden määritelmiä, jollei 
tässä asetuksessa toisin säädetä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi tarkoitetaan Tässä asetuksessa tarkoitetaan

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) "yhteisellä strategiakehyksellä" 
asiakirjaa, jossa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet muunnetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi ja jossa vahvistetaan kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta kustakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastosta 
tuettavat keskeiset toimenpiteet sekä 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
jäsenvaltioiden ja unionin talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen kanssa;

(2) "yhteisellä strategiakehyksellä" 
kehystä, jolla sovitetaan yhteen 
ensisijaiset investointikohteet, jotta 
voidaan saavuttaa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet, ja jossa vahvistetaan 
kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet 
sekä mekanismit, joilla varmistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys jäsenvaltioiden ja unionin 
talous- ja työllisyyspolitiikkojen kanssa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan luoda yhteisen strategiakehyksen rahastoille johdonmukaisempi 
määritelmä käytettäväksi koko asetuksessa.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) "rahoitusvälineillä"
varainhoitoasetuksessa tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä, jollei toisin säädetä; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään artiklan rakennetta sisällyttämällä määritelmiin 
rahoitusvälineiden määritelmä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) "pk-yrityksellä" komission 
suosituksessa 2003/361/EY tai sen 
myöhemmissä muutoksissa tarkoitettua 
mikroyritystä tai pientä tai keskisuurta 
yritystä;

(22) "pk-yrityksellä" komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua 
mikroyritystä tai pientä tai keskisuurta 
yritystä;

Or. en

Perustelu

Dynaamisen viittauksen määritelmän perusteella ei tarvita ilmausta "tai sen myöhemmissä 
muutoksissa". ("Dynaaminen viittaus": säännöksen, johon viitataan, katsotaan aina olevan 
säännös sellaisena kuin se on muutettuna.)

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
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nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

nimeämät elimet vastaavat ohjelmien 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä 
tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisten tehtäviensä 
suorittamisesta asianmukaisella 
alueellisella tasolla jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti, edellyttäen 
ettei tämän asetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen noudattamisesta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vahvistaa monitasohallintoperiaatetta ja kumppanuusperiaatetta, sillä ne ovat 
erittäin tärkeitä unionin tavoitteiden vahvistamisen ja toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltion on järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa 4 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
myös seuraavien kumppaneiden kanssa:

Or. en

Perustelu

Monitasohallintoperiaatteen ja kumppanuusperiaatteen vahvistamisen lisäksi on  oltava 
selkeä määritelmä kumppaneista sekä siitä, miten ne osallistuvat prosessiin. Tarkistus 
ilmentää parlamentin kantaa, jonka mukaan paikallis- ja alueviranomaisten olisi voitava 
osallistua täysipainoisesti kumppanuussopimusten valmisteluun ja koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoon jäsennellyllä ja järjestelmällisellä tavalla.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;

(a) muut kuin ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut viranomaiset;

Or. en

Perustelu

Monitasohallintoperiaatteen ja kumppanuusperiaatteen vahvistamisen lisäksi on  oltava 
selkeä määritelmä kumppaneista sekä siitä, miten ne osallistuvat prosessiin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan
mukaisesti, sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen.

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön laadun 
säilyttämistä, suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 191 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, sekä saastuttaja 
maksaa -periaatteen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tekstin johdonmukaisuutta ja täydennetään viittaus perussopimukseen 
mukauttamalla sanamuoto perussopimuksessa käytettyyn sanamuotoon.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tekstin johdonmukaisuutta mukauttamalla sanamuoto 
perussopimuksessa käytettyyn sanamuotoon.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Yhteisellä strategiakehyksellä sovitetaan 
yhteen ensisijaiset investointikohteet ja 
9 artiklassa tarkoitetut temaattiset 
tavoitteet, jotta voidaan edistää unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä ja saavuttaa älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet. 

Or. en

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen tarkoituksena on varmistaa ensisijaisten investointikohteiden 
yhteensovittaminen.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston alueellisten yhteistyötoimien 
painopistealueet ottaen huomioon 
makroalue- ja merialuestrategiat silloin 
kun jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat 
tällaisiin strategioihin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään yhteistyötoimien luonnetta. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa 
makroalue- ja merialuestrategioiden roolia tällaisiin strategioihin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteistä 
strategiakehystä koskeva delegoitu säädös 
142 artiklan mukaisesti kolmen 

Yhteinen strategiakehys vahvistetaan 
liitteessä [X].
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kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Yhteinen strategiakehys on olennainen osa säädöstä, sillä se ilmentää koheesiopolitiikan 
tärkeiden suuntaviivojen poliittisia valintoja. Siksi siitä ei pidä säätää delegoidulla 
säädöksellä, vaan se olisi vahvistettava tavallisella lainsäädäntömenettelyllä perussäädöksen 
liitteessä olevana osana.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 
hyväksyy tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen delegoidulla 
säädöksellä 142 artiklan mukaisesti.

Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio voi esittää 
ehdotuksen yhteisen strategiakehyksen 
tarkistamisesta tai Euroopan parlamentti 
ja neuvosto voivat pyytää komissiota 
esittämään tällaisen ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä
4 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa. 
Kumppanuussopimus on valmisteltava 
käyden vuoropuhelua komission kanssa.

Or. en
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Perustelu

On syytä mukauttaa 13 artikla 4 artiklan 4 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimuksensa komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On syytä mukauttaa 13 artikla 12 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon temaattiset tavoitteet, 
yhteinen strategiakehys, perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
maakohtaisissa suosituksissa asetetut 
tavoitteet sekä neuvoston perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat 
asiaankuuluvat suositukset;

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat silloin kun jäsenvaltiot 
ja alueet osallistuvat tällaisiin 
strategioihin;

Or. en

Perustelu

On syytä tehostaa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamien rahastojen toimia 
jäsenvaltioissa ja alueilla, jotka osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä tarvittaessa
luettelo EAKR-asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuun kaupunkialueiden 
kehitysfoorumiin osallistuvista 
kaupungeista;

ii) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoja 
kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 
kalastusalueiden sekä alueiden, joihin 
liittyy alueellisia erityispiirteitä, 
alueelliseen kehittämiseen, ja erityisesti 28, 
29 ja 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä luettelo 
funktionaalisten kaupunkialueiden 
nimeämisperusteista;

Or. en

Perustelu

Luettelo funktionaalisten kaupunkialueiden nimeämisperusteista joustavoittaa 
kaupunkialueiden yhdennetyn kehittämisen järjestelyjä. 
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tarpeen huomioida alueelliset väestötieteelliset haasteet, jotka ovat tärkeimpiä alueiden 
ratkaistavia asioita tulevaisuudessa, kuten on todettu myös Alueet 2020 -asiakirjassa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

ii) yhteenveto 17 artiklan mukaisten
ennakkoehtojen täyttymisen arvioinnista 
sekä kansallisella ja alueellisella tasolla 
toteutettavista toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
14 artikla– d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) ohjeellinen luettelo kumppaneista ja
toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. en

Perustelu

On tarpeen vahvistaa kumppanuusperiaatetta kumppanuussopimuksen ja 
edistymiskertomuksen laadinnassa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen ja joilla vastataan
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin, sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet ja 
varmistettava näiden tarpeiden ja unionin 
tavoitteiden välinen tasapaino.

Or. en



PE487.740v01-00 28/49 PR\899090FI.doc

FI

Perustelu

On varmistettava, että komission ehdottamassa temaattisten tavoitteiden järjestelmässä 
otetaan huomioon aluekehityksen erityistarpeet. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että tätä
rakenne- ja koheesiorahasto-ohjelmointia koskevaa temaattista lähestymistapaa ei voida 
panna täytäntöön niin, että se menee parlamentin jo aiemmin vaatiman yhdennetyn 
paikkalähtöisen lähestymistavan edelle. 

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ennakkoehdot on määriteltävä kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
rahastokohtaisissa säännöissä. 
Ennakkoehtoa sovelletaan ainoastaan 
siinä tapauksessa, että sillä on suora 
yhteys ja vaikutusta yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen kattamien rahastojen 
täytäntöönpanon vaikuttavuuteen. 

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ehdotetun ehdollisuuden ja koheesiopolitiikan välillä on suora yhteys 
ja että ehdollisuus auttaa lisäämään vaikuttavuutta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti arvioitava, täyttyvätkö 
sovellettavat ennakkoehdot.

Or. en

Perustelu

Kumppanuusperiaatetta on vahvistettava yhdenmukaisesti 4 artiklan 4 kohtaan esitetyn 



PR\899090FI.doc 29/49 PE487.740v01-00

FI

tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti
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 rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kullekin yhteisen rahoituskehyksen 
rahastolle ja jäsenvaltiolle kohdennetuista 
varoista, lukuun ottamatta Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteelle ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastolle 
kohdennettuja varoja, 5 prosenttia 
muodostaa suoritusvarauksen, joka on 
kohdennettava 20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Suoritusvaraus voi johtaa siihen, että päättäjät asettavat varoja saadakseen helposti 
saavuttavia tavoitteita eivätkä halua toteuttaa laajempia ja vaikeammin mitattavissa olevia 
innovatiivisia hankkeita ja toimia, jotka ovat arvokkaampia. 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina 
2017 ja 2019 toimittamissa 
edistymiskertomuksissa esitettyjen tietojen 
ja arviointien perusteella.

2. Tarkastelussa arvioidaan ohjelmien 
välitavoitteiden saavuttamista 
prioriteeteittain jäsenvaltioiden vuosina 
2017 ja 2019 toimittamissa 46 artiklan 
mukaisissa edistymiskertomuksissa 
esitettyjen tietojen ja arviointien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Suoritusvarauksen kohdentaminen

1. Jos vuonna 2017 tehtävässä tulosten 
tarkastelussa ilmenee, että ohjelman 
prioriteetissa ei ole saavutettu vuodelle 
2016 asetettuja välitavoitteita, komissio 
antaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle 
suosituksia.
2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, 
jossa se määrittää kunkin yhteisen 
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strategiakehyksen rahaston ja 
jäsenvaltion osalta ohjelmat ja prioriteetit, 
joiden välitavoitteet on saavutettu. 
Jäsenvaltion on tehtävä ehdotus 
suoritusvarauksen kohdentamisesta 
kyseisessä komission päätöksessä 
ilmoitettujen ohjelmien ja prioriteettien 
osalta. Komissio hyväksyy kyseisten 
ohjelmien muutoksen 26 artiklan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita 
tietoja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, suoritusvarausta ei 
kohdenneta kyseisten ohjelmien tai 
prioriteettien osalta.
3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
prioriteetin osalta ei ole saavutettu 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita, 
komissio voi keskeyttää ohjelman 
prioriteetin välimaksut kokonaan tai 
osittain rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.
4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun
perusteella vakavan puutteen 
tuloskehyksessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja kyseisten prioriteettien 
osalta rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Siirretään komissiolle valta 
antaa 142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.
5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin eikä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastoon.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
koordinointiin liittyvä ehdollisuus

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

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltion aluepoliittisen ja makrotaloudellisen tuloksellisuuden välillä ei ole suoraa 
yhteyttä, ehdotettu makrotaloudellinen ehdollisuus ei ole hyväksyttävä. Se tarkoittaisi, että 
alueita rangaistaisiin siitä, että kansallisella tasolla ei noudateta talouden ohjausmenettelyjä. 
Seuraamusten määrääminen pahentaisi ongelmia maissa, joissa on jo nyt makrotaloudellisia 
ongelmia.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa.

2. Ohjelman laatii jäsenvaltio tai sen 
nimeämä viranomainen yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
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kanssa.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
samanaikaisesti kumppanuussopimuksen 
kanssa, lukuun ottamatta Euroopan 
alueelliseen yhteistyöhön liittyviä 
ohjelmia, jotka on toimitettava kuuden
kuukauden kuluessa yhteisen 
strategiakehyksen hyväksymisestä. 
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 
kolmen kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä, 
lukuun ottamatta Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyviä ohjelmia, jotka on 
toimitettava yhdeksän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.
Kaikkien ohjelmien mukana on oltava 
48 artiklassa säädetty ennakkoarviointi.

Or. en

Perustelu

Kumppanuussopimuksen ja toimenpideohjelmien hyväksyminen samanaikaisesti ei ole 
mahdollista kun otetaan huomioon kumppaneiden toimenpideohjelmien laadintaan tarvitsema 
aika.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden jättämät ohjelmien 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteutumiseen sekä ohjelmassa 
määritellyt erityiset tavoitteet yhteinen 
strategiakehys ja kumppanuussopimus 

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

huomioon ottaen. Pyynnöt on laadittava 
5 artiklan mukaisesti, ja niiden mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu kumppanuussopimus.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineet perustuvat ennakkoarviointiin. Siksi perussäädöksessä on oltava selvät 
säännöt asiasta. Sääntöjen on oltava selvillä myös riittävän ajoissa, jotta toimijat voivat 
ryhtyä määrittelemään seuraavan kauden rahoitusvälineitä.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
32 artikla– 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 

Siirretään komissiolle valta antaa 
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
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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.

yksityiskohtaiset säännöt 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.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineet perustuvat ennakkoarviointiin. Siksi perussäädöksessä on oltava selvät 
säännöt asiasta. Sääntöjen on oltava selvillä myös riittävän ajoissa, jotta toimijat voivat 
ryhtyä määrittelemään seuraavan kauden rahoitusvälineitä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuesta johtuvat pääomavarat, jotka saadaan 
investoinneista tai takaussopimuksiin 
sidottujen varojen vapautumisesta, on 
käytettävä uudelleen samojen tai muiden 
rahoitusvälineiden kautta tehtäviin uusiin 
investointeihin ohjelman tai ohjelmien 
tavoitteiden mukaisesti.

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut, 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tuesta johtuvat pääomavarat, jotka saadaan 
investoinneista tai takaussopimuksiin 
sidottujen varojen vapautumisesta, on 
käytettävä uudelleen samojen tai muiden 
rahoitusvälineiden kautta tehtäviin uusiin 
investointeihin ohjelman tai ohjelmien 
temaattisten ja erityisten tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että varojen uudelleenkäyttö ohjelman tai ohjelmien 
päättämiseen saakka liittyy selkeästi ohjelman tai ohjelmien temaattisiin ja erityisiin 
tavoitteisiin.
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Tarkistus 51

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 
tavoitteita.

(c) samojen tai muiden rahoitusvälineiden 
kautta tehtävät uudet investoinnit, jotka 
vastaavat ohjelman tai ohjelmien 
temaattisia ja erityisiä tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Mukautus 38 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti vähintään kymmenen vuoden 
aikana ohjelman päättämisestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
pääomavarat sekä tuotot ja muut tulot, 
jotka johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta 
tuesta, käytetään ohjelman temaattisten ja 
erityisten tavoitteiden mukaisesti vähintään 
kymmenen vuoden aikana ohjelman 
päättämisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että ohjelman tai ohjelmien päättämisen jälkeen jäljellä 
olevien varojen käyttö liittyy selkeästi ohjelman tai ohjelmien temaattisiin ja erityisiin 
tavoitteisiin.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa seurantakomitean toiminnan vaikuttavuus ja vahvistaa 
kumppaneiden roolia.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä 17 artiklan mukaisten
ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.



PE487.740v01-00 42/49 PR\899090FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet;

(a) älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut 
temaattiset tavoitteet ja prioriteetit sekä 
kansalliset ja alueelliset tarpeet ja 
varmistaen näiden tarpeiden ja unionin 
tavoitteiden välisen tasapainon;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 16 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Sen lisäksi, että on 
edistettävä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, ennakkoarvioinnissa on 
otettava huomioon erityiset aluekehitystarpeet. 

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) toimenpiteet 4 artiklan 4 kohdassa 
ja 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden osallistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen, edellyttäen, että kyseiset 
alv-määrät eivät ole infrastruktuurin 
toimittamisen yhteydessä syntyneitä.

(c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia.

Or. en

Perustelu

Palautukseen oikeuttamattomien alv-määrien olisi oltava tukikelpoisia, jotta tuensaajat ja 
alueet kykenevät saavuttamaan koheesiopolitiikan tavoitteet nykyisessä finanssikriisissä.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen;

(a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen, paitsi jos sijainnin 
muuttaminen tapahtuu samalla alueella;

Or. en

Perustelu

Sijainnin muuttaminen samalla alueella olisi katsottava poikkeukseksi, koska investointi 
hyödyttää jatkossakin kyseistä aluetta.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on suoritusvarauksesta, 
talousarviositoumukset tehdään sen 
jälkeen, kun on annettu komission päätös 
ohjelman muuttamisen hyväksymisestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen tarkoitetuista 
määrärahoista 5 prosenttia muodostaa 
suoritusvarauksen, joka kohdennetaan 
20 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus 18 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja koskee
yhtä rahastoa alueluokan osalta ja vastaa 
yhtä temaattista tavoitetta, sanotun 

1. Toimenpideohjelma koostuu 
toimintalinjoista. Toimintalinja voi koskea
yhtä tai useampaa alueluokkaa tai siihen 
voi kuulua yksi tai useampia eri
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kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan 
soveltamista, ja käsittää yhden tai 
useamman kyseiseen temaattiseen 
tavoitteeseen kuuluvan ensisijaisen 
investointikohteen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. ESR:n tapauksessa 
toimintalinjaan voi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa kuulua 
9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdassa 
vahvistettujen erilaisten temaattisten 
tavoitteiden mukaisia ensisijaisia 
investointikohteita, jotta edistettäisiin 
niiden vaikutusta muihin 
toimintalinjoihin.

temaattiseen tavoitteiseen ja rahastoon 
kuuluvia täydentäviä ensisijaisia 
investointikohteita rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan useammasta rahastosta koostuvaa lähestymistapaa, joka antaisi 
jäsenvaltioille sekä alue- ja paikallisviranomaisille mahdollisuuden suunnitella ohjelmansa 
niin, että niillä saavutetaan parhaiten sekä koheesiopolitiikan että unionin tavoitteet. 

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon
ottaen;

ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset sekä 
tarvittaessa alueen kehitystarpeet
huomioon ottaen;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 16 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. On tärkeää varmistaa, 
että strategiassa otetaan huomioon aluekehityksen erityistarpeet, jotta toimenpideohjelmalla 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.



PE487.740v01-00 46/49 PR\899090FI.doc

FI

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) luettelo kaupungeista, joissa
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

iii) ohjeellinen luettelo 14 artiklan 
b kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista   
funktionaalisista kaupunkialueista, joilla
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, näihin toimiin tarkoitetun 
EAKR:n tuen ohjeellinen vuotuinen jako, 
asetuksen (EU) N:o […] [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaiset kaupunkien 
hallinnoitavaksi annetut varat mukaan 
luettuina, sekä yhdennettyihin 
toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;

Or. en

Perustelu

On annettava riittävästi aikaa toimenpideohjelmien ohjeellisten luetteloiden laatimiseen 
kumppanuussopimuksen ehtojen mukaisesti. Siksi luettelon sisällyttäminen 
toimenpideohjelmaan riippuu siitä, hyväksytäänkö 23 artiklaan esitetty tarkistus, jonka 
mukaan toimenpideohjelmat voitaisiin toimittaa kolmen kuukauden kuluessa 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä. 

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
tukevat vaikutukset soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja merialuestrategioita 
tukevat vaikutukset silloin kun jäsenvaltiot 
ja alueet osallistuvat tällaisiin 
strategioihin;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 11 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. On syytä tehostaa 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamien rahastojen toimia jäsenvaltioissa ja 
alueilla, jotka osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kumppanuussopimuksen ja
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen IV mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon 
täyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
sekä kyseisten toimenpiteiden aikataulu;

ii) toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, 17 artiklan ja liitteen 
IV mukaisesti määritettyjen 
asiaankuuluvien ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kansallisella ja alueellisella tasolla
toteutettavista toimenpiteistä sekä 
kyseisten toimenpiteiden 
toteuttamisaikataulu, jotta varmistetaan 
ehtojen täyttäminen kahden vuoden 
kuluessa kumppanuussopimuksen 
hyväksymisestä tai 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi;

Or. en

Perustelu

On tarpeen mukauttaa säännökset 17 artiklan mukaisiin ennakkoehtoja koskeviin 
säännöksiin.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) taulukko, jossa täsmennetään rahastoista 
annettavan tuen kokonaismäärärahat ja 
kansallinen osarahoitus koko 
ohjelmakauden, toimenpideohjelman ja 
kunkin toimintalinjan osalta. Mikäli 
kansallinen osarahoitus koostuu julkisesta 

ii) taulukko, jossa täsmennetään rahastoista 
annettavan tuen kokonaismäärärahat ja 
kansallinen osarahoitus koko 
ohjelmakauden, toimenpideohjelman ja 
kunkin toimintalinjan osalta. Useampaa 
alueluokkaa koskevien toimintalinjojen 
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ja yksityisestä osarahoituksesta, taulukossa 
esitetään rahoituksen ohjeellinen 
jakautuminen julkisten ja yksityisten 
osuuksien kesken. Siinä esitetään 
tiedotustarkoituksessa suunniteltu EIP:n 
osuus;

osalta taulukossa on täsmennettävä 
kunkin rahaston määrät ja osarahoitetut 
määrät kunkin alueluokan osalta. Niiden 
toimintalinjojen osalta, joihin kuuluu eri 
temaattisten tavoitteiden mukaisia 
ensisijaisia investointikohteita, taulukossa 
on täsmennettävä kunkin rahaston 
määrät ja osarahoitetut määrät kunkin 
ensisijaisen investointikohteen osalta. 
Mikäli kansallinen osarahoitus koostuu 
julkisesta ja yksityisestä osarahoituksesta, 
taulukossa esitetään rahoituksen 
ohjeellinen jakautuminen julkisten ja 
yksityisten osuuksien kesken. Siinä 
esitetään tiedotustarkoituksessa suunniteltu 
EIP:n osuus;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, hallintoviranomainen, 
tapauksen mukaan todentamisviranomainen 
sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että 
tehtävien erottamista koskevaa periaatetta 
noudatetaan. Sellaisissa toimintaohjelmissa, 
joissa rahastoista maksetun tuen 
kokonaismäärä on yli 250 000 000 euroa, 
tarkastusviranomainen ei kuitenkaan saa olla 
osa samaa viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen.

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, hallintoviranomainen, 
tapauksen mukaan todentamisviranomainen 
sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että 
tehtävien erottamista koskevaa periaatetta 
noudatetaan. Sellaisissa toimintaohjelmissa, 
joissa rahastoista maksetun tuen 
kokonaismäärä on yli 250 000 000 euroa, 
tarkastusviranomainen ei kuitenkaan saa olla 
osa samaa viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen, paitsi jos komissio on 
edeltävällä ohjelmakaudella katsonut, että 
se voi luottaa jäsenvaltion 
tarkastuslausuntoon.

Or. en
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Perustelu

Jos vaaditaan, että tarkastusviranomainen ei saa olla osa samaa viranomaista tai elintä kuin 
hallintoviranomainen, vaarannetaan tarpeettomasti hyvin toimivat järjestelmät ja lisätään 
hallinnollista taakkaa.


