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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

muutetusta 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(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0615) ja muutetut ehdotukset (COM (2012)0496, COM(2013)0146 ja 
COM(2013)0246),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0107/2013),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 3. toukokuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 15. joulukuuta 2011 antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan, 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 ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

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;

                                               
1 Lausunnot annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012 (EUVL C 191, 29.6.2012, s. 30), 12 päivänä joulukuuta 2012 

(EUVL C 44, 15.2.2013, s. 76) ja 22 päivänä toukokuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
2 EUVL C 225, 27.7.2012, s. 58.
3 EUVL C 47, 17.2.2011, s. 1.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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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 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta

Or. en

Tarkistus 2

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 

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
kehyksen puitteissa, jäljempänä
’Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot’. Lisäksi siinä 
vahvistetaan säännökset, jotka ovat tarpeen
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen vaikuttavuuden 
turvaamiseksi ja niiden keskinäiseksi 
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muiden unionin välineiden 
yhteensovittamiseksi. Yhteiset säännöt 
ovat toisessa osassa.

yhteensovittamiseksi sekä rahastojen ja 
muiden unionin välineiden 
yhteensovittamiseksi.

Huomautus kääntäjille: Termi ’Euroopan 
rakenne- ja investointirahastot’ korvaa 
tässä asetuksessa ja rahastokohtaisissa 
asetuksissa kaikki viittaukset ’yhteisen 
strategiakehyksen rahastoihin’. Jos tämä 
tarkistus hyväksytään, vastaava muutos 
tehdään kaikkialle tekstiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa annetuilla säännöillä ei 
kuitenkaan rajoiteta yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012, 
jäljempänä ’YMP-asetus’, eikä seuraavissa 
asetuksissa vahvistettujen erityissäännösten 
soveltamista:

Tässä asetuksessa annetuilla säännöillä ei 
kuitenkaan rajoiteta yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012, 
jäljempänä ’YMP-asetus’, eikä seuraavissa 
asetuksissa vahvistettujen erityissäännösten 
soveltamista tämän artiklan viimeisen 
kohdan mukaisesti:

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen toista osaa sovelletaan 
kaikkiin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoihin, jollei 
asiaankuuluviin rahastokohtaisiin 
sääntöihin sisälly erityissääntöjä, joissa 
poiketaan yhteisistä säännöksistä, jolloin 
sovelletaan näitä erityissääntöjä. 
Yhteiseen strategiakehykseen kuuluvissa 
mahdollisissa rahastokohtaisissa 
säännöissä voidaan vahvistaa yhteisiä 
säännöksiä täydentäviä sääntöjä. 
Täydentävät säännöt eivät kuitenkaan saa 
olla ristiriidassa yhteisten säännösten 
kanssa. Jos on epäselvää, onko 
sovellettava tämän asetuksen toisen osan 
sääntöjä vai vastaavia rahastokohtaisia 
säännöksiä, sovelletaan yhteisiä 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi tarkoitetaan: Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevalla unionin strategialla’ 
komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 
– Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia” esitettyjä ja Eurooppa-
neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 
antamien päätelmien liitteeseen I 
(”Euroopan uusi työllisyys- ja 
kasvustrategia – EU:n yleistavoitteet”), 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajoista suuntaviivoista 13 päivänä 
heinäkuuta 2010 annettuun neuvoston 
suositukseen sekä jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 
21 päivänä lokakuuta 2010 annettuun 
neuvoston päätökseen sisältyviä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimintaa 
ohjaavia yleistavoitteita ja yhteisiä 
tavoitteita sekä tällaisten yleistavoitteiden 
ja yhteisten tavoitteiden mahdollisia 
tarkistuksia;

1) ’älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevalla unionin strategialla’ 
Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 
2010 antamien päätelmien liitteeseen I 
(”Euroopan uusi työllisyys- ja 
kasvustrategia – EU:n yleistavoitteet”), 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajoista suuntaviivoista 13 päivänä 
heinäkuuta 2010 annettuun neuvoston 
suositukseen sekä jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 
21 päivänä lokakuuta 2010 annettuun 
neuvoston päätökseen sisältyviä 
jäsenvaltioiden ja unionin toimintaa 
ohjaavia yleistavoitteita ja yhteisiä 
tavoitteita sekä tällaisten yleistavoitteiden 
ja yhteisten tavoitteiden mahdollisia 
tarkistuksia;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’yhteisellä strategiakehyksellä’ 
osatekijöitä, jotka antavat selkeät 
strategiset suuntaviivat 
ohjelmasuunnittelulle ja helpottavat 
unionin tukitoimien alakohtaista ja 
alueellista koordinointia yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen puitteissa ja 

Poistetaan.
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muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa sekä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’toimenpiteellä’ tietyntyyppistä toimea, 
jota tuetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’suuntaa-antavalla toimenpiteellä, jolla 
on suuri eurooppalainen lisäarvo’ toimea, 
jolla voidaan odottaa olevan huomattavaa 
merkitystä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja 
joka toimii vertailukohtana ohjelmia 
valmisteltaessa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

6) ’ohjelmatyöllä’ monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, johon 5 artiklassa 
tarkoitetut kumppanit osallistuvat ja jonka 
tavoitteena on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’tuensaajalla’ toimien käynnistämisestä 
tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta 
vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa;
valtiontukien yhteydessä käsitteellä
’tuensaaja’ tarkoitetaan tukea saavaa tahoa;
rahoitusvälineiden yhteydessä käsitteellä
’tuensaaja’ tarkoitetaan rahoitusvälineen 
täytäntöönpanosta vastaavaa tahoa;

10) ’tuensaajalla’ toimien käynnistämisestä 
tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta 
vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa sekä, 
ainoastaan maatalousrahastoa tai meri-
ja kalatalousrahastoa koskevien asetusten 
osalta, luonnollista henkilöä; (tämän 
asetuksen 2 artiklan 12 kohdassa 
määriteltyjen) valtiontukijärjestelmien
yhteydessä käsitteellä ’tuensaaja’ 
tarkoitetaan tukea saavaa tahoa; tämän 
asetuksen toisen osan IV osaston 
mukaisten rahoitusvälineiden yhteydessä 
käsitteellä ’tuensaaja’ tarkoitetaan 
rahoitusvälineen tai tapauksen mukaan 
rahasto-osuusrahaston täytäntöönpanosta 
vastaavaa tahoa;

Or. en
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

10 a) ’rahoitusvälineillä’ 
varainhoitoasetuksessa säädetyn 
rahoitusvälineiden määritelmän mukaisia 
rahoitusvälineitä; määritelmää 
sovelletaan soveltuvin osin Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoihin, jollei 
tässä asetuksessa toisin säädetä;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’julkisella tuella’ toimen 
rahoitustukea, joka on peräisin 
kansallisten tai alue- tai 
paikallisviranomaisten talousarviovaroista 
taikka yhteisen strategiakehyksen 
rahastoja varten varatuista unionin 
talousarviovaroista tai julkisoikeudellisten 
yhteisöjen taikka viranomaisten tai 
julkisoikeudellisten yhteisöjen 
muodostamien yhteenliittymien 
talousarviovaroista;

14) ’julkisilla menoilla’ toimien julkista 
rahoitusosuutta, joka on peräisin 
kansallisten tai alue- tai 
paikallisviranomaisten talousarviovaroista 
taikka Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja varten varatuista
unionin talousarviovaroista tai 
julkisoikeudellisten yhteisöjen taikka 
viranomaisten tai julkisoikeudellisten 
yhteisöjen muodostamien yhteenliittymien 
talousarviovaroista;

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18) ’paikallisella kehittämisstrategialla’ 
yhtenäistä joukkoa toimia, joilla pyritään 
toteuttamaan paikallisia tavoitteita ja 
tarpeita, jotka edistävät älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamista ja jotka pannaan
täytäntöön soveltuvalla tasolla 
kumppanuusjärjestelyin;

18) ’paikallisyhteisöjen omalla 
kehittämisstrategialla’ yhtenäistä joukkoa 
toimia, joilla pyritään toteuttamaan 
paikallisia tavoitteita ja tarpeita, jotka 
edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
toteuttamista ja jotka paikallinen 
toimintaryhmä suunnittelee ja panee
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19) ’vähittäisellä päättämisellä’ toimien 
päättämistä vuotuisen tilien tarkastuksen 
ja hyväksymisen tuloksena ja ennen 
ohjelman yleistä päättämistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20) ’kumppanuussopimuksella’ 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen

20) ’kumppanuussopimuksella’ 
jäsenvaltion yhdessä kumppaneiden kanssa 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
laatimaa asiakirjaa, jossa vahvistetaan 
Euroopan rakenne- ja 
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varojen käyttöä koskeva jäsenvaltion 
strategia, prioriteetit ja järjestelyt 
tehokkaalla ja toimivalla tavalla älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian mukaisesti ja jonka 
komissio hyväksyy arvioinnin ja 
jäsenvaltion kanssa käydyn vuoropuhelun 
jälkeen; 

investointirahastojen varojen käyttöä 
koskeva jäsenvaltion strategia, prioriteetit 
ja järjestelyt tehokkaalla ja toimivalla 
tavalla älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
mukaisesti ja jonka komissio hyväksyy 
arvioinnin ja jäsenvaltion kanssa käydyn 
vuoropuhelun jälkeen;

Huomautus kääntäjille: Englanninkielinen 
termi ‘Partnership Agreement’ korvataan 
tässä asetuksessa termillä 'Partnership 
Contract'. Jos tämä tarkistus hyväksytään, 
vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) ’sulkutilillä’ pankkitiliä, josta on 
tehty hallintoviranomaisen (tai välittävän 
elimen) ja rahoitusvälineen täytäntöön 
panevan tahon välinen kirjallinen 
sopimus tai julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen perustuvan toimen 
ollessa kyseessä tukea saavan julkisen 
yhteisön ja hallintoviranomaisen (tai 
välittävän elimen) hyväksymän yksityisen 
sektorin kumppanin välinen kirjallinen 
sopimus, ja joka on avattu erityisesti 
tukikelpoisuusajanjakson jälkeen 
maksettavien varojen säilyttämistä varten 
yksinomaan tämän asetuksen 36 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa, 36 artiklan 2 
kohdassa, 36 artiklan 2 a kohdassa ja 
54/C artiklassa tarkoitettuja 
käyttötarkoituksia silmällä pitäen, tai 
pankkitiliä, joka on avattu ehdoin, jotka 
tarjoavat edellä mainittua vastaavat 
takuut rahastosta suoritettavien maksujen 
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osalta;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’rahasto-osuusrahastolla’ rahastoa, 
jonka tavoitteena on antaa yhdestä tai 
useammasta ohjelmasta tukea 
rahoitusvälineitä täytäntöön paneville eri 
elimille. Kun rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano toteutetaan rahasto-
osuusrahaston kautta, rahasto-
osuusrahaston täytäntöönpanosta 
vastaava elin katsotaan ainoaksi 
2 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuksi 
tuensaajaksi;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

24) ’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 tai sen 
myöhemmissä muutoksissa määriteltyä
mikroyritystä tai pientä tai keskisuurta 
yritystä;

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a) 'makroaluestrategialla' Eurooppa-
neuvoston hyväksymää yhdennettyä 
kehystä, jota voidaan tukea muun muassa 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista ja jolla pyritään 
vastaamaan yhteisiin haasteisiin, joita 
ilmenee tietyllä maantieteellisellä 
alueella, joka liittyy samalla alueella 
sijaitseviin jäsenvaltioihin ja kolmansiin 
maihin, jotka näin hyötyvät yhteistyön 
tehostumisesta, mikä edistää taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b) ’merialuestrategialla’ tiettyä 
maantieteellistä aluetta koskevaa 
jäsenneltyä yhteistyökehystä, joka on 
unionin toimielinten, jäsenvaltioiden, 
niiden alueiden ja tarvittaessa sellaisten 
kolmansien maiden kehittämä, jotka 
jakavat merialueen EU:n jäsenvaltioiden 
kanssa; strategiassa otetaan huomioon 
merialueen maantieteelliset, ilmastolliset, 
taloudelliset ja poliittiset erityispiirteet;

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c) ’erityistavoitteella’ tavoitetta, jonka 
toteutumista edistetään jollakin 
ensisijaisella investointikohteella tai 
unionin prioriteetilla erityisessä 
kansallisessa tai alueellisessa yhteydessä 
prioriteetin puitteissa toteutettavilla 
toimilla tai toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 d) ’Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuilla asiaankuuluvilla 
maakohtaisilla suosituksilla’ja ’Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annetuilla asiaankuuluvilla neuvoston 
suosituksilla’ sellaisiin rakenteellisiin 
haasteisiin liittyviä suosituksia, joihin on 
tarkoituksenmukaista vastata 
monivuotisten investointien avulla, jotka 
kuuluvat suoraan rahastokohtaisissa 
asetuksissa vahvistettujen Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
soveltamisalaan;

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 26 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 e) ’julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla’ julkisten yhteisöjen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
yhteistyömuotoja investointien 
lisäämiseksi infrastruktuurihankkeisiin ja 
sellaisiin muunlaisiin toimin, joilla 
tuotetaan riskinjakoperiaatteella julkisia 
palveluja, kootaan yhteen yksityisen 
sektorin asiantuntijoita tai hankitaan 
täydentäviä pääomalähteitä;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Komission päätösten määräajat
Jos 15 artiklan 2 ja 3 kohdan, 25 artiklan 
3 kohdan, 26 artiklan 2 kohdan, 
92 artiklan 2 kohdan, 96 artiklan 
2 kohdan ja 97 artiklan 3 kohdan nojalla 
komissiolle asetetaan määräaika, jonka 
kuluessa se antaa päätöksen tai muuttaa 
päätöstä täytäntöönpanosäädöksen avulla, 
määräaikaan ei sisälly ajanjakso sitä 
päivää seuraavasta päivästä, jona 
komissio on lähettänyt huomautuksensa 
jäsenvaltiolle, siihen asti, kun jäsenvaltio 
on vastannut huomautuksiin.

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.

Soveltamisala

Tässä osassa annettuja sääntöjä 
sovelletaan rajoittamatta kolmannessa ja 
neljännessä osassa vahvistettujen 
säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
annetaan monivuotisten ohjelmien kautta 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
tukitoimia täydentävää tukea älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen ottaen 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat,
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan
mukaiset maakohtaiset suositukset sekä
neuvoston perussopimuksen 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti antamat asiaankuuluvat 
suositukset.

1. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista annetaan 
monivuotisten ohjelmien kautta kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia tukitoimia 
täydentävää tukea älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen sekä niiden 
tehtävien hoitamiseen, joita yksittäisillä 
rahastoilla on niille perussopimuksissa 
määrättyjen tavoitteiden mukaisesti, 
mukaan lukien taloudellinen, sosiaalinen 
ja alueellinen yhteenkuuluvuus mukaan 
lukien, ottaen huomioon asiaankuuluvat
yhdennetyt suuntaviivat, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset
ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetut asiaankuuluvat 
neuvoston suositukset sekä tarvittaessa 
kansallisella tasolla kansalliset 
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uudistusohjelmat.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että yhteisen strategiakehyksen rahastojen
tuki on unionin politiikkojen ja
prioriteettien mukaista ja että se täydentää 
unionin muita välineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kunkin jäsenvaltion erityisolot huomioon 
ottaen, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki on
asiaankuuluvien unionin politiikkojen, 5, 
7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen 
monialaisten periaatteiden ja prioriteettien 
mukaista ja että se täydentää unionin muita 
välineitä.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
välillä.

3. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista annettava tuki 
pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä 
komission ja jäsenvaltioiden välillä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
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.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
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 yhdessä 5 
artiklassa tarkoitettujen asiaankuuluvien 
kumppanien kanssa tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoon ja 
käyttöön liittyvien järjestelyjen ja 
erityisesti näiden rahastojen valmisteluun 
ja täytäntöönpanoon tarvittavien, 
seurantaan, raportointiin, arviointiin, 
hallinnointiin ja valvontaan liittyvien 
taloudellisten ja hallinnollisten resurssien 
osalta on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta kohdennettavan 
tuen määrän suhteen ja otettava huomioon 
yleistavoite, jonka mukaan on 
vähennettävä ohjelmien hallinnointiin ja 
valvontaan osallistuvien elinten 
hallinnollista rasitusta.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen sekä unionin 
muiden politiikkojen ja välineiden, myös 
unionin ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä unionin muiden 
asiaankuuluvien politiikkojen, 
strategioiden ja välineiden, myös unionin 
ulkoisiin toimiin liittyvien, välillä.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoille kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 59 artiklan
b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
84 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa 
-välineelle siirrettyä määrää ja EAKR-
asetuksen 8 artiklan (entisen 9 artiklan)
mukaisia komission aloitteesta toteutettavia 
innovatiivisia toimenpiteitä sekä komission 
aloitteesta annettavaa teknistä tukea.

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio ja jäsenvaltiot noudattavat 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
varainhoitoasetuksen 27 artiklan
mukaisesti.

8. Komissio ja jäsenvaltiot noudattavat 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
varainhoitoasetuksen 30 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta.

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen vaikuttavuuden 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
suhteen.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltion on institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksensä mukaisesti 
järjestettävä kumppanuussopimuksen ja 
kunkin ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa.
Kumppanuuden osapuolia ovat myös 
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seuraavat:

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) toimivaltaiset kaupunki- ja muut 
viranomaiset;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat
elimet.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 2. Jäsenvaltioiden on otettava 
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monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Kumppaneiden on 
osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

monitasohallintoperiaatetta noudattaen
1 kohdassa tarkoitetut kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon 
kaikkiin vaiheisiin, mukaan lukien 
osallistuminen 42 artiklassa 
tarkoitettuihin ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa
eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa 
vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset 
kumppanuuden täytäntöönpanon 
tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, 
tulosten ja hyvien käytänteiden 
jakamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa 
eurooppalaiset käytännesäännöt, joiden 
tarkoituksena on tehdä jäsenvaltioille 
helpommaksi järjestää kumppanuus 1 ja 2 
kohdan mukaisesti. Käytännesäännöissä 
määritetään edellytykset, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot panevat
kumppanuuden täytäntöön 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä sekä kansallisten ja 
alueellisten toimivaltuuksiensa 
mukaisesti. Käytännesäännöissä 
noudatetaan täysimääräisesti 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, 
ja niissä määritetään
a) sellaisten avointen menettelyjen 
pääperiaatteet, joita noudatetaan 
haettaessa sopivia kumppaneita ja 
tarvittaessa niiden kattojärjestöjä, jotta 
jäsenvaltioiden on helpompi nimetä 
edustavimmat kumppanit 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti;
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b) periaatteet ja parhaat käytännöt, jotka 
koskevat asiaankuuluvien 1 kohdassa 
tarkoitettujen kumppaniryhmien 
osallistumista kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, sekä niiden 
osallistumisesta annettavat tiedot, myös 
täytäntöönpanon eri vaiheissa;
c) parhaat käytännöt, jotka koskevat 
seurantakomiteoiden jäsenyyssääntöjen ja 
sisäisten menettelyjen määrittelemistä, 
josta tapauksen mukaan vastaavat 
jäsenvaltiot tai ohjelmien 
seurantakomiteat tämän asetuksen 
asiaankuuluvien säännösten ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;
d) tärkeimmät tavoitteet ja parhaat 
käytännöt tapauksissa, joissa 
hallintoviranomainen ottaa 
asiaankuuluvat kumppanit mukaan 
ehdotuspyyntöjen valmisteluun, ja 
erityisesti parhaat käytännöt mahdollisten 
eturistiriitojen välttämiseksi silloin, kun 
asiaankuuluvat kumppanit ovat 
mahdollisia tuensaajia, sekä 
asiaankuuluvien kumppaneiden 
osallistamiseksi edistymiskertomusten 
valmisteluun ja ohjelmien seurantaan ja 
arviointiin tämän asetuksen 
asiaankuuluvien säännösten ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;
e) ohjeelliset alueet, aiheet ja parhaat 
käytännöt, jotta jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
hyödyntää Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja, tekninen tuki 
mukaan luettuna, asiaankuuluvien 
kumppaneiden institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseksi tämän 
asetuksen asiaankuuluvien säännösten ja 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;
f) komission rooli hyvien käytäntöjen 
levittämisessä;
g) pääperiaatteet ja parhaat käytännöt, 
joiden avulla jäsenvaltiot pystyvät 
arvioimaan paremmin kumppanuuden 
täytäntöönpanoa ja siitä saatavaa 



PE487.740v04-00 28/250 PR\937861FI.doc

FI

lisäarvoa;

Käytännesäännöt eivät saa olla 
ristiriidassa tämän asetuksen säännösten 
tai rahastokohtaisten sääntöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa 142 artiklan 
mukaisesti 3 kohdassa tarkoitetuista 
eurooppalaisista 
kumppanuuskäytännesäännöistä annetut 
delegoidut säännökset yhtäaikaisesti 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neljän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä. 
Delegoidulla säädöksellä voidaan säätää 
sen voimaantulopäiväksi aikaisintaan 
päivä, jona se annetaan tämän asetuksen 
tultua voimaan.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioille tässä artiklassa tai 5 
artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä 
säädetyn velvoitteen rikkomista ei tätä 
artiklaa sovellettaessa voida katsoa 
sääntöjenvastaisuudeksi, joka johtaa 
tämän asetuksen 77 artiklan mukaiseen 
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oikaisuun.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kuulee kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta 
vähintään kerran vuodessa järjestöjä, jotka 
edustavat kumppaneita EU:n tasolla, 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista
saatavan tuen täytäntöönpanosta.

4. Komissio kuulee kunkin Euroopan 
rakenne- ja investointirahaston osalta 
vähintään kerran vuodessa järjestöjä, jotka 
edustavat kumppaneita EU:n tasolla, 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista saatavan tuen 
täytäntöönpanosta ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kuulemisen 
tuloksista.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan
huomioon ja niitä edistetään ohjelmien
valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa niiden seurannan, raportoinnin 
ja arvioinnin suhteen.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.
Ohjelmien valmistelun ja 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa on 
otettava huomioon erityisesti vammaisten 
mahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 46

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.

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon
kestävä kehitys, saastuttaja maksaa -
periaate sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista perussopimuksen 11 
artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista,
luonnon monimuotoisuutta ja 
ekosysteemien suojelua, selviytymis- ja 
palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisyä ja hallintaa.
Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 
ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
hyväksymiä, tukitoimien tai 
toimenpiteiden luokkiin perustuvia
menetelmiä. Näissä menetelmissä 
painotetaan Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen mukaisia menoja 
sen mukaisesti, miten niillä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia tavoitteita. 
Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäännöksillä näiden 
menetelmien käytölle yhdenmukaiset 
edellytykset kunkin Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston osalta.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 143 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen;

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

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

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

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

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen;

6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

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

7) kestävän liikenteen edistäminen ja
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

7) pullonkaulojen poistaminen 
tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista ja 
puuttuvien yhteyksien luominen;

8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

8) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen;

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden ja syrjinnän torjunta;

10) investoiminen koulutukseen, 10) investoiminen koulutukseen,
ammattitaidon hankkimiseen ja 
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ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen; elinikäiseen oppimiseen;
11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

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

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

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

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen strategiakehys antaa selkeät
strategiset suuntaviivat 
ohjelmasuunnittelulle ja helpottaa unionin 
tukitoimien alakohtaista ja alueellista 
koordinointia yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen puitteissa ja muiden 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja 
välineiden kanssa sekä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden mukaisesti, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

1. Unionin sopusointuisen, tasapainoisen 
ja kestävän kehityksen edistämiseksi 
yhteisessä strategiakehyksessä 
määritellään strategiset periaatteet, jotka 
ohjaavat ja helpottavat 
ohjelmasuunnittelua ja unionin 
tukitoimien alakohtaista ja alueellista 
koordinointia Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen kesken ja muiden 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja 
välineiden kanssa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden ja päämäärien
mukaisesti ja ottaen huomioon 
erityyppisten alueiden keskeiset alueelliset 
haasteet.

1 a. Yhteisessä strategiakehyksessä 
määriteltävissä periaatteissa on otettava 
huomioon kustakin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastosta annettavan tuen 
tarkoitus ja soveltamisala sekä kunkin 
rahaston toimintaa ohjaavat säännöt 
sellaisina kuin ne on määritelty tässä 
asetuksessa ja rahastokohtaisissa 
säännöissä. Niissä ei aseteta 
jäsenvaltioille muita velvoitteita kuin ne, 
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joita on asetettu unionin asiaankuuluvien 
alakohtaisten toimintapolitiikkojen 
puitteissa.

1 b. Yhteisellä strategiakehyksellä 
helpotetaan kumppanuussopimuksen ja 
ohjelmien valmistelua suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti ja 
ottaen huomioon kansallinen ja 
alueellinen toimivalta päätettäessä 
yksittäisistä ja riittävistä 
toimintapolitiikkaa ja koordinointia 
koskevista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetaan

Yhteisessä strategiakehyksessä 
vahvistetaan

(a) keinot saavuttaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ohjelmatyön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa ja neuvoston
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan
mukaisesti antamien asiaankuuluvien 
suositusten kanssa;

(a) mekanismit, joilla varmistetaan, että 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoilla edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
unionin strategiaa ja että niiden 
ohjelmatyö on johdonmukaista ja 
yhtenäistä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettujen asiaankuuluvien
maakohtaisten suositusten ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annettujen asiaankuuluvien neuvoston 
suositusten sekä tarvittaessa kansallisella 
tasolla kansallisten uudistusohjelmien
kanssa;

(a a) järjestelyt, joilla edistetään 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen yhdennettyä 
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käyttöä;

(b) yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
keskinäiset sekä muihin asiaankuuluviin
unionin politiikkoihin ja välineisiin 
kytkeytyvät koordinointimekanismit,
ulkoiset yhteistyön välineet mukaan 
luettuina;

(b) järjestelyt, joilla koordinoidaan 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja ja muita 
asiaankuuluvia unionin politiikkoja ja 
välineitä, ulkoiset yhteistyön välineet 
mukaan luettuina;

(c) yhteisen strategiakehyksen rahastojen
täytäntöönpanoa koskevat monialaiset 
periaatteet ja laaja-alaiset 
toimintapoliittiset tavoitteet;

(c) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoa 
koskevat monialaiset periaatteet ja laaja-
alaiset toimintapoliittiset tavoitteet;

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

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

(e) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettava suuntaa-antava 
toimenpide, jolla on suuri eurooppalainen 
lisäarvo, ja sen toteuttamista koskevat 
periaatteet;
(f) yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
yhteistyön painopisteet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat.

(f) kunkin Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston yhteistyötoimien 
painopistealueet ottaen tarvittaessa 
huomioon makroalue- ja 
merialuestrategiat;

Or. en
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I vahvistetaan ne yhteisen 
strategiakehyksen osat, jotka liittyvät 
yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen 
jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikkojen välillä, 
koordinointimekanismeihin, joilla 
koordinoidaan toimintaa 
strategiakehyksen rahastojen välillä ja 
muiden asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen ja välineiden kanssa, 
monialaisiin periaatteisiin ja laaja-
alaisiin toimintapoliittisiin tavoitteisiin 
sekä järjestelyihin alueellisiin haasteisiin 
vastaamiseksi.

Yhteinen strategiakehys esitetään tämän 
asetuksen liitteessä I.

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yhteisen 
strategiakehyksen ne erityisosat, jotka 
liittyvät kunkin temaattisen tavoitteen ja 
yhteistyön painopisteiden osalta 
vahvistettaviin suuntaa-antaviin 
toimenpiteisiin, joilla on suuri 
eurooppalainen lisäarvo, ja niiden 
toteuttamista koskeviin periaatteisiin.
Jos älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskeva unionin strategia muuttuu 
merkittävästi, komissio tarkastelee yhteistä 
strategiakehystä uudelleen ja tarvittaessa 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 142 
artiklan mukaisesti muutoksia liitteeseen 
I.

Jos unionin sosiaalinen tai taloudellinen 
tilanne tai 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 Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 tai 
241 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
ehdotettava kuuden kuukauden kuluessa 
yhteisen strategiakehyksen tarkistuksen 
hyväksymisestä muutoksia 
kumppanuussopimuksiinsa ja ohjelmiinsa 

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 142 artiklan 
mukaisesti täydentääkseen tai 
muuttaakseen yhteisen strategiakehyksen 
määrittelevässä liitteessä I olevia 4 jaksoa 
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varmistaakseen niiden 
johdonmukaisuuden tarkistetun yhteisen 
strategiakehyksen kanssa.

(Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ja muiden unionin 
politiikkojen ja välineiden välinen 
koordinointi ja synergia) ja 7 jaksoa 
(Yhteistyötoimet) silloin, kun on tarpeen 
ottaa huomioon 4 jaksossa tarkoitettujen 
unionin politiikkojen ja välineiden tai 7 
jaksossa tarkoitettujen yhteistyötoimien 
muutokset tai uusien unionin 
politiikkojen, välineiden tai 
yhteistyötoimien käyttöönotto.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Tuensaajien opas
1. Komissio laati yksityiskohtaisen 
käytännön oppaan siitä, miten yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen mukaisia 
rahastoja voidaan käyttää tehokkaasti ja 
hyödyntää täydentävyyttä muiden 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen 
välineiden kanssa.
2. Opas on laadittava 30 päivään 
kesäkuuta 2014 mennessä, ja siinä on 
esitettävä kustakin temaattisesta 
tavoitteesta katsaus käytettävissä olevista 
asiaankuuluvista unionin tason välineistä 
ja vastaavista yksityiskohtaisen tiedon 
lähteistä, esimerkkejä hyvistä 
käytännöistä saatavilla olevien 
rahoitusvälineiden yhdistämiseksi eri 
politiikanalojen sisällä ja niiden välillä, 
selvitys kunkin välineen hallinnointiin 
osallistuvista viranomaisista ja elimistä, ja 
tarkistuslista, jonka avulla mahdolliset 
tuensaajat löytävät helpommin parhaat 
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rahoituslähteet.
3. Opas julkaistaan komission asiasta 
vastaavien pääosastojen verkkosivustoilla. 
Komissio ja hallintoviranomaiset, jotka 
toimivat 105 artiklan mukaisesti, 
varmistavat yhdessä alueiden komitean 
kanssa, että opas jaetaan mahdollisille 
tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuussopimuksen valmistelu Kumppanuussopimuksen valmistelu

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

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

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuussopimus yhteistyössä 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuussopimus on 
valmisteltava käyden vuoropuhelua 
komission kanssa. Jäsenvaltioiden on 
laadittava kumppanuussopimus yleisöön 
nähden avoimia menettelyjä noudattaen 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti.

3. Kumppanuussopimuksen on katettava
yhteisen strategiakehyksen rahastoista
kyseiselle jäsenvaltiolle annettava tuki 
kokonaisuudessaan.

3. Kumppanuussopimuksen on katettava
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista kyseiselle 
jäsenvaltiolle annettava tuki 
kokonaisuudessaan.

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

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

Or. en
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuussopimuksen sisältö Kumppanuussopimuksen sisältö
Kumppanuussopimuksessa on 
vahvistettava

1. Kumppanuussopimuksessa on 
vahvistettava

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdenmukaistaminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian kanssa, mukaan lukien 
seuraavat:

a) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdenmukaistaminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian kanssa ja perussopimuksissa 
määrättyjen tavoitteiden, taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus mukaan luettuina, 
mukaisten rahastokohtaisten tehtävien 
kanssa, mukaan lukien seuraavat:

i) analyysi eroista ja kehitystarpeista, kun 
otetaan huomioon yhteisessä 
strategiakehyksessä määritellyt temaattiset 
tavoitteet, 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, kehitystarpeista ja 
kasvupotentiaalista, kun otetaan huomioon 
temaattiset tavoitteet ja alueelliset haasteet 
sekä tarvittaessa kansallinen 
uudistusohjelma ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset
sekä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetut asiaankuuluvat
neuvoston suositukset;

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty
tiivistelmä tai kumppanuussopimusten 
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temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

ennakkoarviointien keskeiset havainnot, 
jos jäsenvaltio on tehnyt arvioinnin oma-
aloitteisesti;

iii) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 
yhteenveto kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tärkeimmistä 
odotetuista tuloksista;

iii) valitut temaattiset tavoitteet ja kunkin
valitun temaattisen tavoitteen osalta 
yhteenveto kunkin Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston tärkeimmistä 
odotetuista tuloksista;

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

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin Euroopan 
rakenne- ja investointirahaston osalta 
sekä ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin tarkoitetun tuen alustava 
kokonaismäärä;

v) yhteistyön tärkeimmät painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue-
ja merialuestrategiat;
vi) yhteisen strategiakehyksen rahastojen
täytäntöönpanoa koskevat monialaiset 
periaatteet ja poliittiset tavoitteet

vi) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoa
koskevien monialaisten periaatteiden ja 
laaja-alaisten toimintapoliittisten 
tavoitteiden soveltaminen;

vii) luettelo EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista, lukuun 
ottamatta Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ohjelmista sekä 
alustavat määrärahat kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta ja 
kunkin vuoden osalta;

vii) luettelo EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista, lukuun 
ottamatta Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston ohjelmista sekä 
alustavat määrärahat kunkin Euroopan 
rakenne- ja investointirahaston osalta ja 
kunkin vuoden osalta;

Or. en



PR\937861FI.doc 41/250 PE487.740v04-00

FI

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aluekehitystä koskeva yhdennetty 
lähestymistapa, jota tuetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista ja jonka 
yhteydessä esitetään

b) järjestelyt, joilla varmistetaan 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanon 
tehokkuus, muun muassa

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

i) järjestelyt, joilla varmistetaan
jäsenvaltioiden institutionaalisen 
kehyksen mukaisesti Euroopan rakenne-
ja investointirahastojen ja muiden unionin 
ja kansallisten rahoitusvälineiden sekä 
EIP:n välinen yhteensovittaminen;

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) tiedot, jotka tarvitaan täydentävyyttä 
koskevien sääntöjen noudattamisen 
ennakkotarkistusta varten, sellaisina kuin 
ne on määritelty tämän asetuksen 
kolmannessa osassa;

ii a) yhteenveto, joka koskee 17 artiklan ja 
liitteen (xx) mukaisesti sovellettavien 
ennakkoehtojen täyttymistä kansallisella 
tasolla sekä toteutettavia toimia, niiden 
täytäntöönpanosta -vastaavia elimiä ja 
toteutusaikataulua, jos ennakkoehtoja ei 
ole täytetty;
ii b) menetelmät ja mekanismit, joilla 
varmistetaan 19 artiklassa tarkoitetun 
tuloskehyksen toiminnan 
johdonmukaisuus;
ii c) arviointi siitä, onko ohjelmien
hallinnointiin ja valvontaan osallistuvien 
viranomaisten ja tapauksen mukaan 
tuensaajien hallinnollisia valmiuksia 
tarpeen vahvistaa, ja tarvittaessa 
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yhteenveto tässä tarkoituksessa 
toteutettavista toimenpiteistä;
ii d) yhteenveto tuensaajien hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä ja niiden ohjeellisesta 
aikataulusta ohjelmissa;

(Parlamentin tarkistuksen b alakohta oli alun perin komission ehdotuksen d alakohta 
(muutettu), ii, ii a ja ii b alakohdat olivat alun perin komission ehdotuksen d alakohdan iii, ii 
ja i alakohdat ja ii c ja ii d alakohdat komission ehdotuksen e alakohdan i ja ii alakohdat).

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 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) järjestelyt 5 artiklassa tarkoitettua 
kumppanuusperiaatetta varten;

suuntaa-antava luettelo kumppaneista ja 
yhteenveto toteutetuista toimenpiteistä 
näiden kumppaneiden ottamiseksi 
mukaan 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
sekä kumppaneiden rooli 
kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. en
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) järjestelyt, joilla varmistetaan 
täytäntöönpanon vaikuttavuus, muun 
muassa seuraavat:

Poistetaan.

i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista välitavoitteista ja tavoitteista 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tuloskehyksen osalta sekä menetelmät ja 
mekanismi, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ohjelmien ja yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen välillä;
ii) yhteenveto ennakkoehtojen täyttymisen 
arvioinnista sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla toteutettavista 
toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanoaikataulu, mikäli 
ennakkoehtoja ei ole täytetty;
iii) täydentävyyttä koskevien sääntöjen 
noudattamisen ennakkotarkistusta varten 
tarvittavat tiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty tämän asetuksen kolmannessa 
osassa;
iv) toteutetut toimenpiteet kumppaneiden 
ottamiseksi mukaan sekä kumppaneiden 
rooli kumppanuussopimuksen ja tämän 
asetuksen 46 artiklan mukaisen 
edistymiskertomuksen laadinnassa;

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) järjestelyt yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen täytäntöönpanon tehokkuuden 

Poistetaan.
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varmistamiseksi, muun muassa 
seuraavat:
i) sen arviointi, onko viranomaisten ja, 
tapauksen mukaan, tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia tarpeen 
vahvistaa, ja tässä tarkoituksessa 
toteutettavat toimenpiteet;
ii) yhteenveto tuensaajien hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä ja vastaavat tavoitteet 
ohjelmissa;
nykyisten sähköisten 
tiedonvaihtojärjestelmien arviointi ja 
suunnitellut toimenpiteet, joiden avulla 
kaikki tiedonvaihto tuensaajien ja 
ohjelmien hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaavien viranomaisten välillä voidaan 
toteuttaa yksinomaan sähköisenä 
tiedonvaihtona.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kumppanuussopimuksessa on 
ilmoitettava myös
a) aluekehitystä koskeva yhdennetty 
lähestymistapa, jota tuetaan Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista, tai 
yhteenveto aluekehitystä koskevista 
yhdennetyistä lähestymistavoista, jotka 
perustuvat ohjelmien sisältöön ja joissa 
esitetään
i) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdennetty lähestymistapa käytettäessä 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja tiettyjen aluetasoa 
pienempien alueiden alueelliseen 
kehittämiseen, erityisesti 28, 29 ja 
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entiseen 99 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt sekä periaatteet 
sellaisten kaupunkialueiden 
määrittelemiseksi, joilla kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia yhdennettyjä 
toimia on tarkoitus toteuttaa;
ii) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen mukaisen yhteistyön 
tärkeimmät painopistealueet ottaen 
tarvittaessa huomioon 
makroaluestrategiat ja merialuestrategiat;
iii) tapauksen mukaan yhdennetty 
lähestymistapa vastattaessa köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten 
alueiden tarpeisiin ja suurimmassa 
syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien kohderyhmien tarpeisiin 
kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
vammaisiin, pitkäaikaistyöttömiin sekä 
nuoriin, joilla ei ole työ- tai 
koulutuspaikkaa;
iv) tapauksen mukaan yhdennetty 
lähestymistapa vastattaessa alueiden 
väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin 
sekä sellaisten alueiden tarpeisiin, jotka 
kärsivät Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 artiklassa 
tarkoitetuista vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista;
b) järjestelyt, joilla varmistetaan 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanon 
tehokkuus, muun muassa
nykyisten sähköisten 
tiedonvaihtojärjestelmien arviointi ja 
yhteenveto suunnitelluista toimenpiteistä, 
joiden avulla kaikki tiedonvaihto 
tuensaajien ja ohjelmien hallinnoinnista 
ja valvonnasta vastaavien viranomaisten 
välillä voidaan asteittain toteuttaa 
sähköisesti.

(Parlamentin tarkistuksen a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 1 kohdan 
(muutettu) b alakohta. Parlamentin tarkistuksen i alakohta oli alun perin komission 
ehdotuksen 1 kohdan b alakohdan ii alakohta. Parlamentin tarkistuksen ii alakohta oli alun 
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perin komission ehdotuksen 1 kohdan a alakohdan v alakohta. Parlamentin tarkistuksen iii 
alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 1 kohdan c alakohta ja parlamentin 
tarkistuksen b alakohta oli komission ehdotuksen 1 kohdan e alakohta ja iii alakohta).

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio arvioi 
kumppanuussopimuksen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen
kanssa ottaen huomioon tarvittaessa 
kansallisen uudistusohjelman ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan
mukaisesti annetut asiaankuuluvat 
maakohtaiset suositukset sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut 
asiaankuuluvat neuvoston suositukset 
sekä ohjelmien ennakkoarvioinnit ja esittää 
huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut
kumppanuussopimuksen. Jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarpeelliset lisätiedot ja 
tarvittaessa tarkistettava 
kumppanuussopimusta.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
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kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

kumppanuussopimuksen 14 artiklan 1 
kohdan soveltamisalaan kuuluvien osien
hyväksymisestä ja 14 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien osien 
hyväksymisestä tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio on soveltanut 87 artiklan 8 
kohdan säännöksiä niiden järjestelyjen 
osalta, jotka edellyttävät komission 
päätöstä 87 artiklan 10 kohdan nojalla,
viimeistään neljä kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on toimittanut sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Kumppanuussopimus 
tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2015 mennessä kertomuksen 
kumppanuussopimus- ja 
ohjelmaneuvottelujen tuloksista ja 
sisällyttää siihen jäsenvaltiokohtaiset 
tärkeimpiä asioita koskevat selvitykset. 
Kertomus toimitetaan yhtäaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio ehdottaa muutoksen 
tekemistä kumppanuussopimukseen, 
komissio toteuttaa 1 kohdan mukaisen 
arvioinnin ja antaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
muutoksen hyväksymisestä.

3. Jos jäsenvaltio ehdottaa muutoksen 
tekemistä kumppanuussopimuksen 
sellaisiin osiin, jotka kuuluvat 2 kohdassa 
tarkoitetun komission päätöksen 
soveltamisalaan, komissio toteuttaa 1 
kohdan mukaisen arvioinnin ja antaa 
tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksillä 
päätöksen muutoksen hyväksymisestä
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio muuttaa 
kumppanuussopimuksen sellaisia osia, 
jotka eivät kuulu 2 kohdassa tarkoitetun 
komission päätöksen soveltamisalaan, sen 
on ilmoitettava siitä komissiolle yhden 
kuukauden kuluessa muutosta koskevan 
päätöksen päivämäärästä.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
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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.

rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen ottaen huomioon erityyppisiä 
alueita koskevat tärkeimmät alueelliset 
haasteet yhteisen strategiakehyksen 
mukaisesti, tarvittaessa kansallisessa 
uudistusohjelmassa määritellyt haasteet, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan
mukaisesti annetut asiaankuuluvat 
maakohtaiset suositukset ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut 
asiaankuuluvat neuvoston suositukset.
Rahastokohtaisten sääntöjen mukaista 
temaattista keskittämistä koskevia 
säännöksiä ei sovelleta tekniseen tukeen.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa vuosina 2017 ja
2019 ottaen huomioon asiaankuuluvassa 
kumppanuussopimuksessa ja ohjelmissa 
esitetyn tuloskehyksen. Tuloskehyksen 
vahvistamismenetelmä esitetään liitteessä 
II.

1. Komissio tarkastelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia 
kussakin jäsenvaltiossa vuonna 2019
ottaen huomioon asiaankuuluvissa
ohjelmissa esitetyn tuloskehyksen.
Tuloskehyksen vahvistamismenetelmä 
esitetään liitteessä II.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Suoritusvarauksen kohdentaminen Tuloskehyksen soveltaminen
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 
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 

2. Vuonna 2019 tehtävän tarkastelun 
perusteella komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
se määrittää kunkin Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston ja jäsenvaltion osalta 
ohjelmat ja prioriteetit, joiden välitavoitteet 
on saavutettu.
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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.

3. Jos tulosten tarkastelusta käy ilmi, että
tuloskehyksessä asetetut prioriteetin 
välitavoitteet taloudellisten indikaattorien, 
tuotosindikaattorien ja täytäntöönpanon 
avainkohtien osalta ovat merkittävässä 
määrin jääneet saavuttamatta sellaisten 
selkeästi eriteltyjen täytäntöönpanon 
heikkouksien vuoksi, joista komissio on 
aiemmin ilmoittanut 44 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti kyseisen jäsenvaltion kanssa 
käytyjen tiiviiden neuvottelujen jälkeen, ja 
jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia 
toimenpiteitä tällaisten heikkouksien 
korjaamiseksi 44 artiklan 7 kohdassa 
ilmoitetussa määräajassa, komissio voi 
keskeyttää ohjelman prioriteetin 
välimaksut kokonaan tai osittain 
rahastokohtaisissa säännöissä vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Komissio lopettaa viipymättä 
välimaksujen keskeytyksen, jos jäsenvaltio 
on toteuttanut tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Jos korjaavat toimet 
koskevat määrärahojen siirtoa muihin 
ohjelmiin tai prioriteetteihin, joiden 
välitavoitteet on saavutettu, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä 
kyseisten ohjelmien tarvittavan 
muuttamisen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Poikkeuksellisesti komissio 
päättää tällaisessa tapauksessa 
muuttamisesta viimeistään kaksi 
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
esittänyt pyyntönsä.

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 

4. Jos komissio toteaa ohjelman lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen tarkastelun 
perusteella, että tuloskehyksessä asetetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta vain taloudellisten 
indikaattorien, tuotosindikaattorien ja 
täytäntöönpanon avainkohtien osalta 
johtuen selkeästi eritellyistä 
täytäntöönpanon heikkouksista, joista 
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säädöksiä, joilla vahvistetaan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet ja -menetelmät.

komissio on aiemmin ilmoittanut 44 
artiklan 7 kohdan mukaisesti kyseisen 
jäsenvaltion kanssa käytyjen tiiviiden 
neuvottelujen jälkeen, ja jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä 
tällaisten heikkouksien korjaamiseksi, 
komissio voi 77 artiklan soveltamista 
rajoittamatta tehdä rahoitusoikaisuja 
kyseisten prioriteettien osalta 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Rahoitusoikaisuja tehdessään komissio 
ottaa huomioon – noudattaen samalla 
asiaankuuluvasti suhteellisuusperiaatetta 
– käyttöasteen ja tavoitteiden 
saavuttamatta jäämiseen vaikuttaneet 
ulkoiset tekijät.
Rahoitusoikaisuja ei sovelleta, jos 
tavoitteiden saavuttamatta jääminen 
johtuu sosio-ekonomisten tai 
ympäristötekijöiden vaikutuksesta, 
merkittävistä muutoksista jäsenvaltion 
talous- tai ympäristöolosuhteissa tai 
ylivoimaisista esteistä, jotka vaikuttavat 
merkittävästi kyseisten prioriteettien 
täytäntöönpanoon.
Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla vahvistetaan sovellettavan 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteita koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin eikä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastoon.

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen liittyviin ohjelmiin eikä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevan asetuksen V osastoon.

Or. en
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Tarkistus 70

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 332/20021[23] mukaisesti;
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 
riittävällä tavalla 2 kohdassa 
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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 
liitetyt ehdot eivät ole täyttyneet, ja sen 
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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

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korotetut välimaksut asetetaan 
hallintoviranomaisen saataville 
mahdollisimman pian, ja niitä käytetään 
täysin avoimesti maksujen suorittamiseen 
ohjelman toteuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 72

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 
kanssa. Jäsenvaltioiden on laadittava 
ohjelmat yleisöön nähden avoimia 
menettelyjä noudattaen institutionaalisen
ja oikeudellisen kehyksensä mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot ja komissio toimivat 
yhteistyössä varmistaakseen, että 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ohjelmien ja myös 
tämän asetuksen kolmannessa osassa 
tarkoitettujen rahastojen tapauksessa 
useista rahastosta rahoitettavien 
ohjelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tehokkaasti noudattaen 
suhteellisuusperiaatetta.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat 3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat
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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.

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa
kumppanuussopimuksen toimittamisesta. 
Euroopan alueelliseen yhteistyöhön
liittyvät ohjelmat on toimitettava yhdeksän
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Kaikkien ohjelmien 
mukana on oltava 48 artiklassa säädetty 
ennakkoarviointi.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti.

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa tässä 
asetuksessa vahvistettujen säännösten, 
rahastokohtaisten sääntöjen ja 
kumppanuussopimuksen sisällön
mukaisesti.

Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kussakin ohjelmassa on määriteltävä 
prioriteetit ja esitettävä erityiset tavoitteet, 

2. Kussakin ohjelmassa on määriteltävä 
prioriteetit ja esitettävä erityiset tavoitteet, 
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yhteisen strategiakehyksen rahastoista
saatavat tukimäärärahat ja vastaava 
kansallinen osarahoitus.

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista saatavat 
tukimäärärahat ja vastaava kansallinen 
osarahoitus, joka voi olla julkista tai 
yksityistä rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat 
makroalue- tai merialuestrategioihin, 
asiaankuuluvassa ohjelmassa on 
ilmoitettava jäsenvaltion määrittelemän 
ohjelma-alueen tarpeiden mukaisesti, 
miten suunnitellut toimenpiteet edistävät 
näitä strategioita.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

3. Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti
indikaattorit ja vastaavat laadullisina ja 
määrällisinä ilmaistavat tavoitteet, joilla 
arvioidaan ohjelman täytäntöönpanon 
edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa ja 
joita käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa. 
Näihin kuuluvat seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta yhteiset 
indikaattorit, ja niissä voidaan määrittää
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Rahastokohtaisissa säännöissä on 
vahvistettava kunkin Euroopan rakenne-
ja investointirahaston osalta yhteiset 
indikaattorit, ja niissä voidaan antaa
ohjelmakohtaisia indikaattoreita koskevia 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 ja 
8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisista
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 5, 7
ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 

5. Kussakin ohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa teknisen tuen toimet 
toteutetaan erityisohjelmana, on 
vahvistettava 8 artiklassa tarkoitettujen 
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tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin.

menetelmien perusteella alustava tuen 
määrä, joka on tarkoitus käyttää 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin
yhteisen strategiakehyksen rahastoa
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, kumppanuus-
sopimukseen, perussopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisiin 
maakohtaisiin suosituksiin sekä
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston
suosituksiin ottaen huomioon
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen,
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet valittujen
temaattisten tavoitteiden ja kutakin
Euroopan rakenne- ja investointirahastoa
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa
kumppanuussopimukseen, ottaen 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan
mukaisesti annetut asiaankuuluvat 
maakohtaiset suositukset sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut 
asiaankuuluvat neuvoston suositukset ja
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

Or. en
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kunkin ohjelman 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on (jäsenvaltiot ovat) 
virallisesti toimittanut (toimittaneet) sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon, ei kuitenkaan ennen 1 
päivää tammikuuta 2014 tai ennen kuin 
komissio on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.

3. Komissio hyväksyy rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kunkin ohjelman 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun jäsenvaltio on (jäsenvaltiot ovat) 
virallisesti toimittanut (toimittaneet) sen, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon, ei kuitenkaan ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 eikä ennen kuin 
komissio on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.
Edellä olevasta poiketen komissio voi 
hyväksyä Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen liittyvän ohjelman ennen 
kuin se on antanut päätöksen 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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
huomioon ottaen. Pyyntöjen mukana on 
oltava tarkistettu ohjelma ja tarvittaessa 
tarkistettu 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, ottaen 
huomioon tämä asetus, rahastokohtaiset 
säännöt, 5, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut 
monialaiset periaatteet ja
kumppanuussopimus. Pyyntöjen mukana 
on oltava tarkistettu ohjelma.
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Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun muutetaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen liittyviä ohjelmia, 
asiaankuuluvaa kumppanuussopimusta ei 
saa muuttaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut.
Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
hyväksyy rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ohjelman muuttamispyynnöt 
viimeistään viisi kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ne, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon. Komissio muuttaa 
tarvittaessa samanaikaisesti päätöstä 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut.
Komissio voi esittää huomautuksia yhden 
kuukauden kuluessa tarkistetun ohjelman 
virallisesta toimittamisesta, ja jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle kaikki 
tarpeelliset lisätiedot. Komissio hyväksyy 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
ohjelman muuttamispyynnöt
mahdollisimman pian, mutta viimeistään
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ne, 
edellyttäen että komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset on otettu riittävällä 
tavalla huomioon.
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Jos ohjelman muuttaminen vaikuttaa 
kumppanuussopimuksessa 14 artiklan 1 
kohdan a, iii, iv ja vi alakohdan 
mukaisesti esitettyihin tietoihin, 
hyväksyessään ohjelman muutoksen 
komissio hyväksyy samanaikaisesti 
kumppanuussopimuksen tietojen siitä 
seuraavan tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi pyytää EIP:tä 
tarkastelemaan suurhankkeiden teknistä 
laatua sekä taloudellista ja rahoituksellista 
elinkelpoisuutta sekä avustamaan sitä 
käyttöön otettavien tai kehitettävien 
rahoitusvälineiden osalta.

3. Komissio voi pyytää EIP:tä 
tarkastelemaan suurhankkeiden teknistä 
laatua sekä taloudellista ja rahoituksellista 
elinkelpoisuutta ja kestävyyttä sekä 
avustamaan sitä käyttöön otettavien tai 
kehitettävien rahoitusvälineiden osalta.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet, joita kutsutaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta LEADERin 
paikalliseksi kehittämiseksi,

1. Paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita tuetaan 
maaseuturahastosta, niitä kutsutaan 
Leaderin paikalliseksi kehittämiseksi, ja 
niitä voidaan tukea EAKR:sta, ESR:sta 
tai Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta. Näihin rahastoihin 
viitataan jäljempänä ilmaisulla 
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”asianomaiset Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot”.

a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin;

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

c) toteutetaan yhdennettyjen ja 
monialaisten, aluekohtaisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden avulla;
d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

1 a. Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet on
a) keskittyvät tiettyihin aluetasoa 
pienempiin yksiköihin;

b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten sosio-
ekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa kansallisten 
sääntöjen mukaisesti määriteltyjen 
viranomaisten tai yhdenkään yksittäisen 
eturyhmän osuus ei ole yli 49 prosenttia 
äänimäärästä;
c) toteutetaan yhdennettyjen ja 
monialaisten, aluekohtaisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden avulla;
d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät paikalliseen toimintaympäristöön
liittyvää innovatiivisuutta, verkostoitumista 
ja tarvittaessa yhteistyötä.

2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 2. Asianomaisista Euroopan rakenne- ja 
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paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen on oltava yhdenmukaista ja 
koordinoitua yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen välillä. Tämä on varmistettava 
muun muassa koordinoimalla valmiuksien 
kehittäminen sekä paikallisten 
kehittämisstrategioiden ja paikallisten 
kehittämisryhmien valinta, hyväksyminen 
ja rahoittaminen.

investointirahastoista paikallisyhteisöjen 
omaan kehittämiseen myönnettävän tuen 
on oltava yhdenmukaista ja koordinoitua 
asianomaisten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen välillä. Tämä on 
varmistettava muun muassa koordinoimalla 
valmiuksien kehittäminen sekä 
paikallisyhteisöjen omien
kehittämisstrategioiden ja paikallisten 
kehittämisryhmien valinta, hyväksyminen 
ja rahoittaminen.

3. Jos 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
perustettu paikallisten 
kehittämisstrategioiden valintakomitea 
katsoo, että valitun paikallisen 
kehittämisstrategian täytäntöönpano 
edellyttää useamman kuin yhden rahaston 
tukea, voidaan nimetä päärahasto.

3. Jos 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
perustettu paikallisyhteisöjen omien
kehittämisstrategioiden valintakomitea 
katsoo, että valitun paikallisyhteisön oman
kehittämisstrategian täytäntöönpano 
edellyttää useamman kuin yhden rahaston 
tukea, se voi nimetä kansallisten 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti 
päärahaston, josta tuetaan kaikkia 
31 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitetun 
paikallisyhteisön oman 
kehittämisstrategian 
toimintakustannuksia ja toiminnan 
edistämiskustannuksia.

4. Päärahaston nimeämisen jälkeen 
toimintakustannukset sekä paikalliseen 
kehittämisstrategiaan liittyvät toiminnan 
edistämistä ja verkostoitumista koskevat 
toimenpiteet rahoitetaan yksinomaan 
päärahastosta.
5. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
tuettava paikallinen kehittäminen on 
toteutettava ohjelman yhden tai useamman 
prioriteetin kautta.

5. Asianomaisista Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tuettava 
paikallisyhteisön oma kehittäminen on 
toteutettava asiaankuuluvan ohjelman tai 
asiaankuuluvien ohjelmien yhden tai 
useamman prioriteetin kautta 
asianomaisten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

(Parlamentin tarkistuksen uuden 1 a kohdan a, b, c, ja d alakohdat olivat alun perin 
komission ehdotuksen 1 kohdan a alakohta (muutettu), b alakohta (muutettu), c alakohta ja d 
alakohta.)

Or. en
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Paikalliset kehittämisstrategiat Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämisstrategiat

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisen kehittämisstrategian on 
sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:

1. Paikallisyhteisön oman
kehittämisstrategian on sisällettävä 
vähintään seuraavat osatekijät:

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien selkeät ja
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Strategian on oltava 
johdonmukainen kaikkien mukana olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
asiaankuuluvien ohjelmien kanssa;

c) kuvaus strategiasta ja sen tavoitteista, 
kuvaus strategian yhtenäisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja tavoitteiden 
tärkeysjärjestys, mukaan lukien 
mitattavissa olevat tuotos- ja 
tulostavoitteet. Tulosten osalta tavoitteet 
voidaan ilmaista määrällisinä tai 
laadullisina. Strategian on oltava 
yhtenäinen kaikkien mukana olevien 
asianomaisten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen asiaankuuluvien 
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ohjelmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) strategian rahoitussuunnitelma, mukaan 
luettuna yhteisen strategiakehyksen
rahastojen varojen suunniteltu jako.

g) strategian rahoitussuunnitelma, mukaan 
lukien asianomaisten Euroopan rakenne-
ja investointirahastojen varojen 
suunniteltu jako.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisten kehittämishankkeiden
valintaperusteet. Valintaperusteita voidaan 
vahvistaa rahastokohtaisissa säännöissä.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
paikallisyhteisöjen omien 
kehittämisstrategioiden valintaperusteet.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Paikallisten kehittämisstrategioiden 
valinnasta vastaa komitea, jonka kyseiset 
ohjelmien hallintoviranomaiset ovat 

3. Paikallisyhteisöjen omien
kehittämisstrategioiden valinnasta vastaa 
komitea, jonka vastaava 
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perustaneet tähän tarkoitukseen. hallintoviranomainen tai vastaavat 
hallintoviranomaiset ovat perustaneet tähän 
tarkoitukseen, ja ne hyväksyy vastaava 
hallintoviranomainen tai -viranomaiset.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Paikallisyhteisöjen omien
kehittämisstrategioiden valinnan 
ensimmäinen kierros on saatava 
päätökseen viimeistään kahden vuoden 
kuluttua kumppanuussopimuksen 
hyväksymispäivästä. Jäsenvaltiot voivat 
valita lisää paikallisyhteisöjen omia 
kehittämisstrategioita mainitun päivän 
jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017.

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen tekemässä
päätöksessä paikallisen
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston
rahoitusosuudet. Lisäksi siinä on 
vahvistettava kyseisten ohjelmien
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien 
strategiaan liittyvien 

5. Päätöksessä paikallisyhteisön oman
kehittämisstrategian hyväksymisestä on 
vahvistettava kunkin asianomaisen 
Euroopan rakenne- ja investointirahaston
rahoitusosuudet. Siinä on myös
vahvistettava ohjelman tai ohjelmien
mukaisiin hallinnointi- ja 
valvontatehtäviin liittyvät vastuut 
paikallisen kehittämisstrategian suhteen.
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täytäntöönpanotehtävien osalta.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua strategian kattaman 
kohdealueen ja väestömäärän 
määrittelemistä.

6. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun alueen väestömäärän on 
oltava vähintään 10 000 ja enintään 
150 000 asukasta. Poikkeuksellisesti 
komissio voi hyväksyä muutoksia tai 
muuttaa näitä jäsenvaltion väestömääriä 
kumppanuussopimuksessa 15 artiklan 2 
ja 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä 
noudattaen asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltion ehdotuksen 
perusteella, jotta voidaan ottaa huomioon 
harvaan tai tiheästi asutut alueet tai 
varmistaa paikallisten 
kehittämisstrategioiden kattamien 
alueiden alueellinen yhteenkuuluvuus.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisten toimintaryhmien on 
suunniteltava ja pantava täytäntöön 
paikalliset kehittämisstrategiat.

1. Paikallisten toimintaryhmien on 
suunniteltava ja pantava täytäntöön 
paikallisyhteisöjen omat
kehittämisstrategiat.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä paikallisen 
toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 

Jäsenvaltioiden on määriteltävä paikallisen 
toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
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liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta. liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.
2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että paikalliset toimintaryhmät joko 
valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka 
toimii vetäjänä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat 
oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen 
rakenteeseen.

2. Vastaavan hallintoviranomaisen tai 
vastaavien hallintoviranomaisten on 
varmistettava, että paikalliset 
toimintaryhmät joko valitsevat ryhmästä 
yhden kumppanin, joka toimii vetäjänä 
hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa, 
tai kuuluvat oikeudellisesti järjestettyyn 
yhteiseen rakenteeseen.

3. Paikallisten toimintaryhmien tehtäviin 
kuuluvat seuraavat:

3. Paikallisten toimintaryhmien tehtäviin 
kuuluvat seuraavat:

a) parantaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön 
toimia;

a) parantaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön 
toimia, mukaan lukien niiden 
projektinhallintavalmiuksien 
parantaminen;

b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista 
suorittaa kirjallista menettelyä noudattaen;

b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien objektiiviset
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on kumppaneilta, jotka 
eivät ole viranomaisia, ja että valinta on 
mahdollista suorittaa kirjallista menettelyä 
noudattaen;

c) varmistaa, että toimia valittaessa 
noudatetaan paikallista
kehittämisstrategiaa asettamalla ne 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka 
hyvin ne edistävät strategioiden 
tavoitteiden saavuttamista;

c) varmistaa, että toimia valittaessa 
noudatetaan paikallisyhteisön omaa
kehittämisstrategiaa asettamalla ne 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka 
hyvin ne edistävät strategioiden 
tavoitteiden saavuttamista;

d) laatia ja julkaista ehdotuspyyntöjä tai 
jatkuva hanke-ehdotusten 
jättämismenettely, mukaan lukien 
valintaperusteiden määrittely;

d) laatia ja julkaista ehdotuspyyntöjä tai 
jatkuva hanke-ehdotusten 
jättämismenettely, mukaan lukien 
valintaperusteiden määrittely;

e) ottaa vastaan tukihakemukset ja arvioida 
ne;

e) ottaa vastaan tukihakemukset ja arvioida 
ne;

f) valita toimet ja vahvistaa tuen määrä 
sekä tarvittaessa esittää ehdotukset 
elimelle, joka vastaa tukikelpoisuuden 
lopullisesta tarkistamisesta ennen 
hyväksyntää;

f) valita toimet ja vahvistaa tuen määrä 
sekä tarvittaessa esittää ehdotukset 
elimelle, joka vastaa tukikelpoisuuden 
lopullisesta tarkistamisesta ennen 
hyväksyntää;
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g) seurata paikallisen kehittämisstrategian 
ja tuettavien toimien täytäntöönpanoa sekä 
toteuttaa paikalliseen kehittämisstrategiaan 
liittyviä erityisiä arviointitoimenpiteitä.

g) seurata paikallisyhteisön oman
kehittämisstrategian ja tuettavien toimien 
täytäntöönpanoa sekä toteuttaa 
paikallisyhteisön omaan
kehittämisstrategiaan liittyviä erityisiä 
arviointitoimia.

3 a. Paikallinen toimintaryhmä voi olla 
tuensaaja ja panna täytäntöön toimia 
paikallisyhteisön oman 
kehittämisstrategian mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
b alakohdan soveltamista.
3 b. Jäljempänä 31 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen paikallisten 
toimintaryhmien yhteistyötoimien 
tapauksessa vastaava 
hallintoviranomainen voi hoitaa 
30 artiklan 3 kohdan f alakohdassa 
määriteltyjä tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävä 
tuki

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista paikallisyhteisöjen 
omiin kehittämishankkeisiin myönnettävä 
tuki

Paikalliseen kehittämiseen myönnettävä 
tuki sisältää

1. Paikallisyhteisöjen omiin 
kehittämishankkeisiin myönnettävä tuki 
sisältää

a) valmistelutuen kustannukset; a) valmistelutuen kustannukset, joihin 
kuuluu valmiuksien kehittäminen, 
koulutus ja verkostoituminen, joiden 
tavoitteena on paikallisen 
kehitysstrategian valmistelu ja 
täytäntöönpano.

Kustannukset voivat kattaa yhden tai 
useampia seuraavista osista:
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i) paikallisten toimijoiden koulutustoimet;
ii) kyseistä aluetta koskevat tutkimukset;
iii) paikallisen kehittämisstrategian 
laatimiseen liittyvät kustannukset, 
mukaan lukien konsultointikustannukset 
ja kustannukset, jotka liittyvät toimijoiden 
konsultointiin strategian valmistelua 
varten;
iv) sellaisen järjestön hallinnolliset 
kustannukset (käyttö- ja 
henkilöstökustannukset), joka hakee 
valmistelutukea valmisteluvaiheen 
aikana;
v) pienten pilottihankkeiden tukeminen;
tällainen valmistelutuki on tukikelpoista 
riippumatta siitä, valitseeko 29 artiklan 3 
kohdan mukainen valintakomitea tukea 
saavan paikallisen toimintaryhmän 
suunnitteleman paikallisen 
kehittämisstrategian rahoituksen 
saajaksi;

b) paikallisen kehittämisstrategian 
mukaisten toimien täytäntöönpanon;

b) paikallisyhteisön oman 
kehittämisstrategian mukaisten toimien 
täytäntöönpanon;

c) paikallisen toimintaryhmän yhteistyön 
valmistelun ja täytäntöönpanon;

c) paikallisen toimintaryhmän yhteistyön 
valmistelun ja täytäntöönpanon;

d) toimintakustannukset ja paikallisen 
kehittämisstrategian toiminnan 
edistämisen enintään 25 prosenttiin asti 
paikallisen kehittämisstrategian 
yhteydessä aiheutuneista julkisista 
kokonaismenoista.

d) toimintakustannukset, jotka liittyvät 
strategian toteuttamisen hallinnointiin ja
joihin kuuluvat käyttökustannukset, 
henkilöstökustannukset, 
koulutuskustannukset, 
suhdetoimintakustannukset, 
rahoituskustannukset sekä 30 artiklan 
3 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 
strategian seurantaan ja arviointiin 
liittyvät kustannukset;
d a) paikallisyhteisön oman 
kehittämisstrategian toiminnan 
edistäminen, jotta helpotettaisiin 
toimijoiden välistä vaihtoa tietojen 
saamiseksi ja strategian edistämiseksi ja 
tuettaisiin mahdollisia tuensaajia toimien 
kehittämisessä ja hakemusten 
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valmistelussa.

1 a. Toimintakustannuksiin ja toiminnan 
edistämiseen myönnetty tuki ei saa ylittää 
25:tä prosenttia paikallisen 
kehittämisstrategian yhteydessä 
aiheutuneista julkisista 
kokonaismenoista.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

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

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

Rahoitusvälineet pannaan täytäntöön 
sellaisten investointien tukemiseksi, 
joiden odotetaan olevan taloudellisesti 
kannattavia mutta joihin ei saada 
riittävästi rahoitusta markkinalähteistä.
Tätä osastoa sovellettaessa 
hallintoviranomaisen, rahasto-
osuusrahaston ja rahoitusvälineen 
täytäntöön panevien elinten on 
noudatettava sovellettavaa unionin ja 
kansallista lainsäädäntöä erityisesti 
valtiontuen ja julkisten hankintojen 
osalta.
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Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt rahoitusvälineiden 
ennakkoarvioinnista ja loppukäyttäjille 
avustusten, korkotukien, 
takauspalkkiohyvitysten ja 
rahoitusvälineiden kautta annetun tuen 
yhdistämisestä ja annetaan menojen 
tukikelpoisuutta koskevat täydentävät 
erityissäännöt sekä säännöt siitä, minkä 
tyyppistä toimintaa ei tueta 
rahoitusvälineiden avulla.

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

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valtuudet hyväksyä 
delegoiduilla säädöksillä 142 artiklan 
mukaisesti erityissäännöt, jotka koskevat 
ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä sekä 
tuotteita, joita kyseisillä välineillä voidaan 
tuottaa.
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Huomautus kääntäjille: Tämä teksti on siirretty 33 artiklan 3 kohdan toisesta alakohdasta, 
joka poistetaan tarkistuksessa 109.

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin 
sovelletaan varainhoitoasetuksen [VIII] 
osastoa. Yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista 1 kohdan a alakohdan 
mukaisiin rahoitusvälineisiin osoitetut 
rahoitusosuudet on vietävä erillisille tileille 
ja käytettävä asianomaisten yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti tukemaan sellaisia toimenpiteitä 
ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan 
ohjelman tai ohjelmien mukaisia.

2. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista 1 kohdan a 
alakohdan mukaisiin rahoitusvälineisiin 
osoitetut rahoitusosuudet on vietävä 
erillisille tileille ja käytettävä 
asianomaisten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tavoitteiden 
mukaisesti tukemaan sellaisia toimenpiteitä 
ja loppukäyttäjiä, jotka ovat kyseisten 
rahoitusosuuksien lähteenä olevan 
ohjelman tai ohjelmien mukaisia. 
Tällaisiin rahoitusvälineisiin osoitettuihin 
rahoitusosuuksiin sovelletaan tämän 
asetuksen säännöksiä, jollei 
nimenomaisesti säädetyistä poikkeuksista 
muuta johdu. Tämä ei vaikuta sääntöihin, 
jotka koskevat varainhoitoasetuksen 
mukaisten rahoitusvälineiden 
perustamista ja toimintaa, jos ne eivät ole 
ristiriidassa yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kanssa, jolloin sovelletaan 
ensisijaisesti näitä säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Huomautus kääntäjille: Tämä teksti siirretään 33 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaan (tarkistus 
106).

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukiessaan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä 

4. Tukiessaan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä 
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hallintoviranomainen voi hallintoviranomainen voi
a) sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai 
vastaperustettujen – myös muista yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista
rahoitettujen – oikeussubjektien pääomaan, 
jotka panevat täytäntöön asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
tavoitteiden mukaisia rahoitusvälineitä ja 
jotka toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä; 
tällaisiin investointeihin voidaan osoittaa 
tukea ainoastaan sen verran kuin tämän
asetuksen tavoitteiden mukaisten uusien 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon 
tarvitaan; tai 

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

b) siirtää täytäntöönpanotehtävät b) siirtää täytäntöönpanotehtävät

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

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

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

iii) valitulle julkis- tai 
yksityisoikeudelliselle yhteisölle;

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

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

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

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun rahoitusväline pannaan 
täytäntöön 4 kohdan a ja b alakohdan 
nojalla, rahoitusvälineen 
täytäntöönpanorakenne huomioon ottaen 
ehdot ja vaatimukset ohjelmista 
rahoitusvälineisiin siirrettäville osuuksille 
asetetaan liitteen X mukaisissa 
rahoitussopimuksissa seuraavilla tasoilla:
a) tarvittaessa hallintoviranomaisen 
asianmukaisesti valtuutettujen edustajien 
ja rahasto-osuusrahaston 
täytäntöönpanevan elimen välillä, ja
b) hallintoviranomaisen asianmukaisesti 
valtuutettujen edustajien tai tarvittaessa 
rahasto-osuusrahaston 
täytäntöönpanevan elimen ja 
rahoitusvälineen täytäntöönpanevan 
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elimen välillä.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kun kyseessä on rahoitusväline, joka 
pannaan täytäntöön 4 kohdan c 
alakohdan nojalla, ehdot ja vaatimukset 
ohjelmista rahoitusvälineisiin siirrettäville 
osuuksille asetetaan liitteen X mukaisessa 
strategia-asiakirjassa, jonka 
seurantakomitea tutkii.
Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan täydentävät 
erityissäännöt rahoitusvälineitä 
täytäntöön panevien yhteisöjen asemasta, 
vastuista ja tehtävistä sekä niihin 
liittyvistä valintakriteereistä ja tuotteista, 
joita rahoitusvälineillä voidaan tuottaa. 
Komissio antaa 142 artiklan mukaisesti 
annetut delegoidut säännökset 
yhtäaikaisesti tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle neljän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

(Huomautus kääntäjille: tämän tarkistuksen viimeinen kohta on otettu muutettuna komission 
ehdotuksen 33 artiklan 4 kohdan viimeisestä alakohdasta.)

Or. en
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Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Edellä olevan 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, joille 
täytäntöönpanotehtäviä on siirretty, voivat 
avata varainhoitotilejä omissa nimissään ja 
hallintoviranomaisen puolesta, tai perustaa 
rahoitusvälineen erillisenä 
rahoituskokonaisuutena 
rahoituslaitoksessa. Kun kyseessä on 
erillinen rahoituskokonaisuus, erillinen 
kirjanpito erottaa rahoitusvälineeseen 
sijoitetut ohjelman varat muista 
rahoituslaitoksessa saatavilla olevista 
varoista. Varainhoitotileillä olevien 
varojen ja tällaisten erillisten 
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rahoituskokonaisuuksien hoitamisessa on 
noudatettava moitteettoman varainhoidon 
periaatetta ja asianmukaisia 
vakavaraisuussääntöjä, ja kyseisten varojen 
likviditeetin on oltava riittävä.

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano

Rahoitusvälineiden hallinto ja valvonta

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Varainhoitoasetuksen 59 artiklan 3 
kohdan mukaisesti nimetyt elimet eivät saa 
tarkastaa paikan päällä sellaisia toimia, 
jotka käsittävät 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti täytäntöön pantuja 
rahoitusvälineitä. Ne saavat säännöllisin 
väliajoin tarkastuskertomuksia elimiltä, 
joille kyseisten rahoitusvälineiden 
täytäntöönpano on siirretty.

Or. en
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Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelmien tarkastuksesta vastaavat 
elimet eivät saa suorittaa tarkastuksia 
loppukäyttäjien tasolla muutoin kuin 
yhdessä tai useammassa seuraavista 
tapauksista:
a) tositteet eivät ole saatavissa 
rahoitusvälineen tai hallintoviranomaisen 
tasolla;
b) on näyttöä siitä, että rahoitusvälinettä 
täytäntöön panevat tahot eivät seuraa 
riittävällä tavalla loppukäyttäjille 
myönnettyä tukea;
c) on näyttöä siitä, että 
hallintoviranomaisen tai rahoitusvälinettä 
täytäntöön panevien elinten saatavilla 
olevat asiakirjat eivät ilmennä todellista 
myönnettyä tukea;

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ja 33 artiklan 4 kohdan b 
alakohdan i, ii ja iii alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pantujen rahoitusvälineiden 
hallinto- ja valvontajärjestelyjä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa säädetään yksityiskohtaisista 
säännöistä, jotka koskevat 33 artiklan 1 
kohdan a alakohdan ja 33 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan i, ii ja iii alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pantujen rahoitusvälineiden 
hallinto- ja valvontajärjestelyjä.

Or. en
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä
koskevien maksupyyntöjen on sisällettävä 
ja niissä on erikseen ilmoitettava 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä.

1. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet
ja 33 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut rahoitusvälineet, jotka on 
pantu täytäntöön 33 artiklan 4 kohdan a 
ja b alakohdan mukaisesti, asteittaiset 
välimaksupyynnöt ohjelmasta 
rahoitusvälineeseen maksettavia osuuksia 
varten on esitettävä tukikelpoisuusaikana 
seuraavien edellytysten mukaisesti:
a) Ohjelmasta rahoitusvälineeseen 
maksettavan osuuden määrä, joka sisältyy 
jokaiseen 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana jätettyyn 
välimaksupyyntöön, saa olla enintään 25 
prosenttia asiaankuuluvassa 
rahoitussopimuksessa sidottujen 
ohjelmasta rahoitusvälineeseen 
maksettavien osuuksien 
kokonaismäärästä. Se vastaa 36 artiklan 1 
kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuja 
menoja ja se odotetaan maksettavan 55 
artiklan 2 kohdassa mainittuna 
tukikelpoisuusaikana. Jäljempänä 55 
artiklan 2 kohdassa mainitun 
tukikelpoisuusajan jälkeen jätettyihin 
välimaksupyyntöihin on sisällytettävä 36 
artiklassa tarkoitettujen tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärä.
b) Jokainen a alakohdassa tarkoitettu 
välimaksupyyntö voi sisältää enintään 25 
prosenttia 33 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetusta kansallisen osarahoituksen 
kokonaismäärästä, joka odotetaan 
maksettavan rahoitusvälineeseen, tai 
loppukäyttäjien tasolla 36 artiklan 1 
kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuja 
menoja varten 55 artiklan 2 kohdassa 
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mainittuna tukikelpoisuusaikana.

c) Myöhemmät 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana 
jätettävät välimaksupyynnöt on esitettävä 
vain seuraavissa tapauksissa:
i) toinen välimaksupyyntö esitetään, kun 
vähintään 60 prosenttia ensimmäiseen 
välimaksupyyntöön sisältyneestä 
määrästä on käytetty 36 artiklan 1 kohdan 
a, b ja d alakohdassa tarkoitettuihin 
tukikelpoisiin menoihin;
ii) kolmas ja sitä seuraavat 
välimaksupyynnöt esitetään, kun 
vähintään 85 prosenttia edellisiin 
välimaksupyyntöihin sisältyneistä 
määristä on käytetty 36 artiklan 1 kohdan 
a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina 
tukikelpoisina menoina.
d) Jokaisessa välimaksupyynnössä, joka 
sisältää rahoitusvälineisiin liittyviä 
menoja, on erikseen ilmoitettava 
ohjelmasta rahoitusvälineeseen 
maksettujen osuuksien kokonaismäärä ja 
36 artiklan 1 kohdan a, b ja d 
alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina 
menoina maksetut määrät.
Ohjelman päättyessä loppumaksun 
maksamista koskevaan hakemukseen on 
sisällytettävä 36 artiklassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 

2. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4
kohdan c alakohdan mukaisesti täytäntöön 
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täytäntöön pannut rahoitusvälineet, niitä 
koskevassa maksupyynnössä esitetyn 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärän 
on sisällettävä ja siinä on erikseen 
ilmoitettava se tuen kokonaismäärä, joka 
on maksettu tai joka odotetaan 
maksettavan kyseiseen 
rahoitusvälineeseen loppukäyttäjiin 
tehtäviä investointeja varten, jotka on 
suoritettava ennalta määritettynä, 
enintään kahden vuoden ajanjaksona, 
hallinnointikustannukset ja korvaukset tai 
-palkkiot mukaan luettuina.

pannut rahoitusvälineet,
välimaksupyyntöihin ja loppumaksun 
maksamista koskevaan hakemukseen on 
sisällytettävä niiden maksujen
kokonaismäärä, jotka 
hallintoviranomainen on suorittanut 36 
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja loppukäyttäjiin tehtäviä 
investointeja varten.

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti 
määritettyä määrää on mukautettava 
myöhemmissä maksupyynnöissä, jotta 
voidaan ottaa huomioon kyseiseen 
rahoitusvälineeseen aiemmin maksetun 
tukimäärän sekä loppukäyttäjiin 
tosiasiallisesti investoitujen määrien ero, 
maksetut hallinnointikustannukset ja -
korvaukset tai -palkkiot mukaan 
luettuina. Nämä määrät on ilmoitettava 
maksupyynnössä erikseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä ovat 33 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut, 33 artiklan 4 
kohdan c alakohdan mukaisesti 
täytäntöön pannut rahoitusvälineet, 
maksupyyntöön on sisällytettävä niiden 
maksujen kokonaismäärä, jotka 
hallintoviranomainen on suorittanut 
loppukäyttäjiin tehtäviä investointeja 
varten. Nämä määrät on ilmoitettava 
maksupyynnössä erikseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman päättyessä rahoitusvälineen 
tukikelpoisiksi menoiksi katsotaan 
rahoitusvälineestä 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana 
tosiasiallisesti maksettu tai,
takuurahastojen tapauksessa, sidottu 
kokonaismäärä, joka vastaa seuraavia eriä:

1. Ohjelman päättyessä rahoitusvälineen 
tukikelpoisiksi menoiksi katsotaan 
rahoitusvälineestä 55 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna tukikelpoisuusaikana 
tosiasiallisesti maksettu ohjelman 
osuuksien kokonaismäärä tai, takuiden
tapauksessa, sidottu kokonaismäärä, joka 
vastaa seuraavia eriä:

Or. en
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat oman pääoman 
ehtoiset välineet ja mikroluotot, ne 
pääomitetut hallinnointikustannukset 
taikka -korvaukset tai -palkkiot, jotka 
tulevat maksettaviksi enintään viiden 
vuoden ajalta 55 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun tukikelpoisuusajan jälkeen 
loppukäyttäjiin mainittuna 
tukikelpoisuusaikana tehtyjen investointien 
osalta ja joihin ei voida soveltaa 37 ja 38 
artiklan säännöksiä, voidaan katsoa 
tukikelpoisiksi menoiksi, kun ne maksetaan 
kyseistä tarkoitusta varten perustetulle 
sulkutilille.

2. Kun kyseessä ovat oman pääoman 
ehtoiset välineet ja mikroluotot, ne 
pääomitetut hallinnointikustannukset 
taikka -korvaukset tai -palkkiot, jotka 
tulevat maksettaviksi enintään viiden 
vuoden ajalta 55 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun tukikelpoisuusajan jälkeen 
loppukäyttäjiin mainittuna 
tukikelpoisuusaikana tehtyjen investointien 
osalta ja joihin ei voida soveltaa 38 tai 39 
artiklan säännöksiä, voidaan katsoa 
tukikelpoisiksi menoiksi, kun ne maksetaan 
kyseistä tarkoitusta varten perustetulle 
sulkutilille.

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
määritetyt tukikelpoiset menot eivät saa 
ylittää seuraavien erien summaa:

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
ilmoitetut tukikelpoiset menot eivät saa 
ylittää seuraavien erien summaa:

i) yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
rahoitusvälineeseen maksetun tuen 
kokonaismäärä; ja 

i) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tarkoituksiin maksetun 
tuen kokonaismäärä; ja

ii) vastaava kansallinen osarahoitus. ii) vastaava kansallinen osarahoitus.

Or. en
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Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa asetetaan erityissäännöt, jotka 
koskevat korkotuen ja 
takauspalkkiohyvitysten vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustamista.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rahasto-osuusrahaston 
täytäntöönpanosta vastaava elin tai 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta 33 
artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti vastaavat elimet voivat 
veloittaa 1 kohdan d ala kohdassa ja 2 
kohdassa tarkoitetut 
hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot, jotka eivät saa ylittää tässä 
kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä määriteltyjä 
kynnysarvoja. Jos 
hallinnointikustannuksiin sisältyy 
välittömiä tai välillisiä kustannuseriä, 
jotka korvataan tositteita vastaan, 
hallinnointikorvauksilla tai -palkkioilla 
tarkoitetaan suoritetun palvelun osalta 
sovittua hintaa, joka on vahvistettu 
kilpailuun perustuvien markkinoiden 
prosessin kautta. 
Hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot perustuvat 



PR\937861FI.doc 95/250 PE487.740v04-00

FI

suoriteperusteiseen laskentamenetelmään.

Hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot voivat kattaa 
järjestelykustannukset. Jos
järjestelykorvaukset tai -palkkiot 
veloitetaan loppukäyttäjiltä, niitä ei voida 
ilmoittaa tukikelpoisiksi menoiksi.
Hallinnointikustannukset ja -korvaukset 
tai -palkkiot, mukaan lukien ne, jotka 
aiheutuvat rahoitusvälineen valmistelusta 
ennen asianomaisen rahoitussopimuksen 
allekirjoittamista, ovat tukikelpoisia 
asianomaisen rahoitussopimuksen 
allekirjoituspäivästä alkaen.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta 
syntyvät korko- ja muut tuotot

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista rahoitusvälineisiin 
maksetusta tuesta syntyvät korko- ja muut 
tuotot

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
rahoitusvälineisiin maksettu tuki on 
talletettava korolliselle tilille 
rahoituslaitoksessa, jonka kotipaikka 
sijaitsee jäsenvaltiossa, tai se on 
sijoitettava väliaikaisesti moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti.

1. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista rahoitusvälineisiin 
maksettu tuki on talletettava tilille 
rahoituslaitoksessa, jonka kotipaikka 
sijaitsee jäsenvaltiossa, ja se voidaan 
sijoittaa väliaikaisesti moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta 
johtuvat korko- ja muut tuotot on 
käytettävä samoihin tarkoituksiin kuin 
saman rahoitusvälineen yhteydessä 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
maksettu alkuperäinen tuki.

2. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista rahoitusvälineisiin 
maksetusta tuesta johtuvat korko- ja muut 
tuotot on käytettävä samoihin tarkoituksiin, 
mukaan luettuina 36 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettu korvaus 
aiheutuneista hallinnointikustannuksista 
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ja samassa alakohdassa tarkoitettu 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten 
tai -palkkioiden maksu, kuin Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista 
maksettu alkuperäinen tuki joko saman
rahoitusvälineen yhteydessä tai 
rahoitusvälineen purkamisen 
seurauksena toisten rahoitusvälineiden tai 
tukimuotojen yhteydessä prioriteetin tai 
toimenpiteen mukaisten erityistavoitteiden 
mukaisesti tukikelpoisuusajan loppuun 
asti.

3. Hallintoviranomaisen on huolehdittava, 
että korko- ja muiden tuottojen käytöstä 
pidetään asianmukaisesti kirjaa.

3. Hallintoviranomaisen on huolehdittava, 
että korko- ja muiden tuottojen käytöstä 
pidetään asianmukaisesti kirjaa.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista
maksetusta tuesta johtuvien varojen 
uudelleenkäyttö ohjelman päättämiseen
asti

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista maksetusta tuesta 
johtuvien varojen uudelleenkäyttö 
tukikelpoisuusajan loppuun asti

Or. en

Tarkistus 130

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 

1. Rahoitusvälineisiin takaisin maksetut,
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuesta johtuvat varat, 
jotka saadaan investoinneista tai 
takaussopimuksiin sidottujen varojen 
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käytettävä uudelleen samojen tai muiden 
rahoitusvälineiden kautta tehtäviin uusiin 
investointeihin ohjelman tai ohjelmien 
tavoitteiden mukaisesti:

vapautumisesta, mukaan lukien pääoman 
takaisinmaksut ja tuotot ja muut tulot, 
kuten korot, takauspalkkiot, osingot, 
pääomatulo tai muut investoinneista 
saadut tulot, on käytettävä uudelleen
seuraaviin tarkoituksiin enintään tarvitun 
määrän suuruisena ja asianomaisissa 
rahoitussopimuksissa sovitussa 
järjestyksessä:

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotot ja muut tulot, kuten korot, 
takauspalkkiot, osingot, pääomatulo tai 
muut investoinneista saadut tulot, jotka 
johtuvat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineeseen 
maksetusta tuesta, on käytettävä 
tapauksen mukaan seuraaviin 
tarkoituksiin enintään tarvitun määrän 
suuruisena:

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korvaus aiheutuneista 
hallinnointikustannuksista ja 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten tai 
-palkkioiden maksu;

a) tarvittaessa korvaus aiheutuneista 
hallinnointikustannuksista ja 
rahoitusvälineen hallinnointikorvausten tai 
-palkkioiden maksu;

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

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erityiskorvaus sellaisille
markkinataloussijoittajaperiaatteen
mukaisesti toimiville investoijille, jotka 
antavat yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista rahoitusvälineeseen maksetun 
tuen vastineeksi käyttöön varoja tai tekevät 
yhteisinvestointeja loppukäyttäjien tasolla;

b) tarvittaessa erityiskorvaus sellaisille
yksityisille tai markkinatalousperiaatteen
mukaisesti toimiville julkisille investoijille, 
jotka antavat Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista rahoitusvälineeseen 
maksetun tuen vastineeksi käyttöön varoja 
tai tekevät yhteisinvestointeja 
loppukäyttäjien tasolla;

Edellä olevan b alakohdan mukaisen 
erityiskorvauksen tarve ja taso 
määritetään ennakkoarvioinnissa. 
Erityiskorvaus ei saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen sellaisten kannustimien 
luomiseksi, joilla houkutellaan maksetun 
tuen vastineeksi käyttöön annettavia 
yksityisiä varoja, eikä sillä saa antaa 
liiallisia korvauksia yksityisille tai 
markkinatalousperiaatteen mukaisesti 
toimiville julkisille sijoittajille. Edut on 
sovitettava yhteen jakamalla 
asianmukaisesti riskit ja tuotto ja 
soveltamalla tavanomaisia kaupallisia 
perusteita valtiontukia koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä noudattaen.

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

Or. en
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Tarkistus 134

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 
prioriteetin tai toimenpiteen 
erityistavoitteiden mukaisesti.

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

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäljelle jääneiden varojen käyttö ohjelman 
päättämisen jälkeen

Varojen käyttö tukikelpoisuusajan 
päättymisen jälkeen

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
rahoitusvälineisiin takaisin maksetut 
varat, mukaan lukien pääoman 
takaisinmaksut ja tuotot ja muut tulot, 
jotka ovat syntyneet vähintään kymmenen 
vuoden aikana tukikelpoisuusajan 
päättymisen jälkeen ja jotka johtuvat 32 
artiklassa tarkoitetusta Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen tuesta 
rahoitusvälineille, käytetään ohjelman tai 
ohjelmien tavoitteiden mukaisesti joko 
saman rahoitusvälineen yhteydessä tai 
sen jälkeen kun varat eivät enää ole 
rahoitusvälineen käytettävissä, toisten 
rahoitusvälineiden yhteydessä, jolloin 
molemmissa tapauksissa edellytyksenä on, 
että markkinatilanteen arviointi osoittaa 
tällaisten investointien jatkuvan tarpeen, 
tai muiden tukimuotojen yhteydessä.
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Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava ohjelman 
täytäntöönpanon seurantaa varten komitea 
yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen 
kanssa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona ohjelman hyväksymisestä 
annettu päätös on annettu tiedoksi 
jäsenvaltiolle.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksensä mukaisesti ohjelman 
täytäntöönpanon seurantaa varten komitea 
yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen 
kanssa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona ohjelman hyväksymisestä 
annettu päätös on annettu tiedoksi 
jäsenvaltiolle.

Jäsenvaltio voi perustaa yhden 
seurantakomitean yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista
osarahoitettuja ohjelmia varten.

Jäsenvaltio voi perustaa yhden 
seurantakomitean useampaa kuin yhtä
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista osarahoitettua 
ohjelmaa varten.

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin seurantakomitea laatii ja 
vahvistaa työjärjestyksensä.

2. Kukin seurantakomitea laatii ja 
vahvistaa työjärjestyksensä asianomaisen 
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomitean perustamista 
edellytetään yhteistyöohjelmaan 
osallistuvilta jäsenvaltioita sekä 
kolmansilta mailta sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet kutsun osallistua 
ohjelmaan, yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisten kanssa kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun ohjelman 
hyväksymispäätöksestä on ilmoitettu 
jäsenvaltioille. Seurantakomitea laatii ja 
vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. en

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta 
edellyttäen, että seurantakomitea koostuu
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisista 
ja välittävistä elimistä sekä 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden edustajista.
Kumppaneiden on valtuutettava 
edustajansa toimimaan osana 
seurantakomiteaa noudattaen avoimia 
menettelyjä. Seurantakomitea voi päättää, 
että kullakin sen jäsenellä voi olla
äänioikeus.

Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 

Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
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osallistuvista kolmansista maista. osallistuvista kolmansista maista.
Seurantakomiteaan voi kuuluu sellaisia 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
yhtymän edustajia, jotka toteuttavat 
ohjelman kohdealueella ohjelmaan 
liittyviä toimia.
Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomitean kokoonpanosta sopivat 
yhteistyöohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot sekä kolmannet maat sen 
jälkeen, kun ne ovat hyväksyneet kutsun 
osallistua ohjelmaan. Seurantakomiteaan 
on kuuluttava jäsenvaltioiden ja 
edellisessä virkkeessä tarkoitettujen 
kolmansien maiden edustajia.

Or. en

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seurantakomitean jäsenluettelo 
julkistetaan.

Or. en
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Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä.
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä.
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden
arvon muutokset ja määrällisten 
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut 
edistys, sekä 19 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa tuloskehyksessä määritetyt 
välitavoitteet ja tarvittaessa kvalitatiivisten 
analyysien tulokset.

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
yksityiskohtaisesti kaikkia ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

2. Seurantakomitean on tarkasteltava 
kaikkia ohjelman tuloksellisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä, mukaan lukien 
johtopäätökset tulosten tarkastelusta.

3. Seurantakomiteaa on kuultava kaikista 
ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen 
esittämistä muutosehdotuksista, ja sen on 
annettava niistä lausunto.

3. Seurantakomiteaa on kuultava kaikista 
ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen 
esittämistä muutosehdotuksista, ja se antaa
niistä lausunnon, jos se pitää sitä 
asianmukaisena.

4. Seurantakomitea voi antaa
hallintoviranomaiselle suosituksia
ohjelman täytäntöönpanosta ja sen 
arvioinnista. Sen on seurattava
antamiensa suositusten pohjalta 
toteutettuja toimenpiteitä.

4. Seurantakomitea voi esittää
hallintoviranomaiselle huomautuksia
ohjelman täytäntöönpanosta, mukaan 
lukien toimenpiteet, jotka liittyvät 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen. Sen on seurattava
esittämiensä huomautusten pohjalta 
toteutettuja toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmaa 
koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 30
päivänä syyskuuta 2023 EAKR:n, ESR:n 
ja koheesiorahaston osalta sekä vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta.

Jäsenvaltioiden toimitettava ohjelmaa 
koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2023 EAKR:n, ESR:n 
ja koheesiorahaston osalta sekä vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta.

(Huomautus: monialaisia tarkistuksia voidaan vielä esittää N+3:n suhteen). 

Or. en

Tarkistus 143

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
keskeisimpiä tietoja ohjelman ja sen 
prioriteettien täytäntöönpanosta ottaen 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit ja määrälliset tavoitteet,
tarvittaessa myös tulosindikaattoreiden
arvojen muutokset, sekä vuonna 2017 
toimitettavasta kertomuksesta alkaen
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja
mahdollisuuksien mukaan 
täytäntöönpanovaihe huomioon ottaen
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä yhteenveto kaikkien sellaisten 
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ohjelman arviointien tuloksista, jotka ovat 
tulleet saataville edellisen 
varainhoitovuoden aikana, kaikista 
ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavista 
kysymyksistä sekä toteutetuista 
toimenpiteistä. Vuoden 2016 
täytäntöönpanokertomuksessa voidaan 
myös tarvittaessa esittää ennakkoehtojen 
täyttämiseksi toteutetut toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen vaikutus 
tulosindikaattoreiden muutoksiin, jos 
saatavilla on arviointeihin perustuvaa 
näyttöä. Siinä on myös arvioitava 6, 7 ja 8 
artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
huomioon ottamiseen tähtäävien toimien 
toteuttamista sekä raportoitava 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
käytetystä tuesta.

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
esitetyt tiedot sekä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys ottaen 
huomioon myös Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen vaikutus 
tulosindikaattoreiden arvon muutoksiin, 
jos saatavilla on arviointeihin perustuvaa 
näyttöä. Siinä on esitettävä toimet 
sellaisten ennakkoehtojen täyttämiseksi, 
jotka eivät täyttyneet ohjelmien 
hyväksymisajankohtana. Siinä on myös 
arvioitava 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden huomioon ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttamista ja 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
roolia ohjelman täytäntöönpanossa sekä 
raportoitava ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin käytetystä tuesta.

Or. en
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Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastelee vuotuisia 
täytäntöönpanokertomuksia ja ilmoittaa 
jäsenvaltiolle huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta ja viiden kuukauden 
kuluessa lopullisen kertomuksen
vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia näissä määräajoissa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

6. Komissio tarkastelee vuotuisia ja 
lopullisia täytäntöönpanokertomuksia ja 
ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa 
kahden kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta ja viiden kuukauden 
kuluessa lopullisen
täytäntöönpanokertomuksen
vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä 
huomautuksia näissä määräajoissa, 
kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suosituksia
ohjelman täytäntöönpanoon vaikuttavien 
kysymysten ratkaisemiseksi. Jos tällaisia
suosituksia annetaan, 
hallintoviranomaisen on ilmoitettava 
komissiolle toteutetuista
oikaisutoimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.

7. Komissio voi esittää 
hallintoviranomaiselle huomautuksia
ohjelman täytäntöönpanoon merkittävästi
vaikuttavien kysymysten ratkaisemiseksi.
Jos tällaisia huomautuksia esitetään, 
hallintoviranomaisen on annettava kaikki 
tarvittavat tiedot näiden huomautusten 
suhteen ja tarvittaessa ilmoitettava 
komissiolle toteutetuista toimenpiteistä
kolmen kuukauden kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisällöstä
julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

8. Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset julkaistaan, 
kuten myös yleistajuinen tiivistelmä niiden 
sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vuotuisen arviointikokouksen 
puheenjohtajana toimii komissio.

4. Vuotuisen arviointikokouksen 
puheenjohtajana toimii komissio tai, 
jäsenvaltion niin pyytäessä, jäsenvaltio 
yhdessä komission kanssa.

Or. en

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
komission kokouksessa esittämien 
huomioiden seurauksena toteutetaan 
asiamukaisia jatkotoimia.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
komission kokouksessa esittämien 
huomioiden seurauksena toteutetaan 
asiamukaisia jatkotoimia asioissa, jotka 
vaikuttavat merkittävästi ohjelman 
täytäntöönpanoon, ja sen on tarvittaessa
ilmoitettava komissiolle toteutetuista 
toimenpiteistä kolmen kuukauden 
kuluessa.
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Or. en

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Edistymiskertomus Edistymiskertomus ja strateginen 
kertomus

Or. en

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017
kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa 
koskeva edistymiskertomus 31 päivältä 
joulukuuta 2016 ja viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2019 vastaava kertomus 31 
päivältä joulukuuta 2018.

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2017 
kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa 
koskeva edistymiskertomus 31 päivältä 
joulukuuta 2016 ja viimeistään 31 päivänä 
elokuuta 2019 vastaava kertomus 31 
päivältä joulukuuta 2018.

Or. en

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edistymiskertomuksen on sisällettävä 
tietoja ja arviointeja seuraavista:

2. Edistymiskertomuksen on sisällettävä 
tietoja ja arviointeja seuraavista:

a) jäsenvaltiossa kumppanuussopimuksen 
hyväksymisen jälkeen tapahtuneet 

a) jäsenvaltiossa kumppanuussopimuksen 
hyväksymisen jälkeen tapahtuneet 
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kehittämistarpeiden muutokset; kehittämistarpeiden muutokset;
b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa
sekä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahastokohtaisten tehtävien 
toteuttamisessa, kun Euroopan rakenne-
ja investointirahastoilla on pyritty 
edistämään valittuja temaattisia tavoitteita 
ja etenkin kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita
sekä tukea, joka on käytetty 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin;

c) onko kumppanuussopimuksen 
hyväksymispäivänä täyttämättä olleiden 
ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut 
toimenpiteet toteutettu hyväksytyn 
aikataulun mukaisesti;

c) onko kumppanuussopimuksen 
hyväksymispäivänä täyttämättä olleiden
kumppanuussopimuksen mukaan 
sovellettavien ennakkoehtojen 
täyttämiseksi toteutetut toimenpiteet 
toteutettu hyväksytyn aikataulun 
mukaisesti. Tätä sovelletaan ainoastaan 
vuoden 2017 edistymiskertomukseen;

d) niiden mekanismien täytäntöönpano, 
joilla varmistetaan koordinointi yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
välillä sekä EIP:n kanssa;

d) niiden mekanismien täytäntöönpano, 
joilla varmistetaan koordinointi Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen ja 
muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden välillä sekä EIP:n 
kanssa;

e) edistyminen ensisijaisille 
yhteistyöaloille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa;

e) aluekehitystä koskevan yhdennetyn 
lähestymistavan toteutuminen tai 
aluekehitystä koskevista yhdennetyistä 
lähestymistavoista ohjelmien perusteella 
laaditun yhteenvedon toteuttaminen, 
mukaan lukien edistyminen ensisijaisille 
yhteistyöaloille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa;

f) toteutetut toimenpiteet, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja tapauksen 
mukaan tuensaajien valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja;

f) tapauksen mukaan toteutetut 
toimenpiteet, joilla lisätään jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuensaajien valmiuksia 
hallinnoida ja käyttää Euroopan rakenne-
ja investointirahastoja;

g) tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi suunnitellut toimenpiteet 
ja vastaavat tavoitteet ohjelmissa;

g) tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi toteutetut toimenpiteet ja
niissä edistyminen;

h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 

h) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden asema 
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kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa.

kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanossa;

h a) yhteenveto Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen täytäntöönpanoa 
koskevien monialaisten periaatteiden ja 
laaja-alaisten toimintapoliittisten 
tavoitteiden soveltamisesta;

Or. en

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio kolmen kuukauden 
kuluessa edistymiskertomuksen 
toimittamispäivästä tekee päätelmän, jonka 
mukaan toimitetut tiedot ovat puutteellisia 
tai epäselviä, se voi pyytää jäsenvaltiolta 
lisätietoja. Jäsenvaltion on toimitettava 
pyydetyt tiedot komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa ja tarkistettava 
edistymiskertomusta tarpeen mukaan.

3. Jos komissio kahden kuukauden 
kuluessa edistymiskertomuksen 
toimittamispäivästä tekee päätelmän, jonka 
mukaan toimitetut tiedot ovat puutteellisia 
tai epäselviä tavalla, joka merkittävästi 
vaikuttaa asianomaisen arvioinnin 
laatuun ja luotettavuuteen, se voi ilman, 
että aiheutetaan perusteetonta viivytystä, 
ja laadun ja uskottavuuden väitetyn 
puutteellisuuden perustellen pyytää 
jäsenvaltiolta lisätietoja. Jäsenvaltion on 
toimitettava pyydetyt tiedot komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa ja tarkistettava 
edistymiskertomusta tarpeen mukaan.

Or. en
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Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii vuosina 2017 ja 2019 
strategisen kertomuksen, jossa esitetään 
yhteenveto jäsenvaltioiden 
edistymiskertomuksista, ja toimittaa
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle.

Poistetaan.

(Huomautus kääntäjille: Tämä 4 kohta on siirretty 46 a artiklan uuteen 2 kohtaan (muutettu).)

Or. en

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta 
ja erityisesti edistymisestä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Poistetaan.

(Huomautus kääntäjille: Tämä 5 kohta on siirretty 46 a artiklan uuteen 4 kohtaan (muutettu).)

Or. en
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Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio hyväksyy 143 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yhdenmukaiset edellytykset, jotka 
koskevat edistymiskertomuksen 
toimittamisessa käytettävää mallia.

Or. en

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Komission kertomus ja keskustelu 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista
1. Komissio toimittaa vuosittain vuodesta 
2016 alkaen neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
yhteenvetokertomuksen Euroopan 
rakenne- ja investointirahaston ohjelmista 
niiden vuotuisten 
täytäntöönpanokertomusten perusteella, 
jotka jäsenvaltiot toimittavat 44 artiklan 
mukaisesti, sekä yhteenvedon ohjelmien 
saatavilla olevien arviointien tuloksista. 
Vuosina 2017 ja 2019 tämä kertomus 
muodostaa osan 2 kohdassa tarkoitettua 
strategista kertomusta.
2. Vuosina 2017 ja 2019 komissio laatii 
strategisen kertomuksen, jossa esitetään 
yhteenveto jäsenvaltioiden 
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edistymiskertomuksista, ja se toimittaa 
31 päivään joulukuuta 2017 ja 31 päivään 
joulukuuta 2019 mennessä kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle, joita pyydetään järjestämään 
keskustelu kertomuksesta.
3. Neuvosto keskustelee strategisesta 
kertomuksesta erityisesti siltä kannalta, 
miten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot ovat vaikuttaneet 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen, ja sitä pyydetään 
esittämään asiasta selvitys Eurooppa-
neuvoston keväällä pidettävässä 
kokouksessa.
4. Joka toinen vuosi vuodesta 2018 alkaen 
komissio sisällyttää kevään Eurooppa-
neuvostolle antamaansa vuotuiseen 
edistymiskertomukseen yhteenvedon 
viimeisimmistä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista kertomuksista erityisesti 
siltä kannalta, miten Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat vaikuttaneet 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yleiset säännökset Yleiset säännökset
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1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa
unionin strategiaa[26], 
bruttokansantuotetta (BKT) ja
työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tehtävien mukaisesti 
käyttäen tapauksen mukaan 
vertailuperusteina älykästä, kestävää ja
osallistavaa kasvua koskevan unionin
strategian tavoitteita ja ottaen huomioon 
ohjelman koon suhteessa asianomaisen 
ohjelma-alueen bruttokansantuotteeseen 
(BKT) ja työttömyyteen.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

3. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta.

3. Arvioinnit on annettava sellaisten
sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden 
tehtäväksi, jotka ovat toiminnallisesti 
riippumattomia ohjelman 
täytäntöönpanosta vastaavista 
viranomaisista. Komissio antaa ohjeita 
arviointien suorittamistavasta heti tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

4. Kaikki arvioinnit julkaistaan
kokonaisuudessaan.

4. Kaikki arvioinnit julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennakkoarvioinneissa arvioidaan 3. Ennakkoarvioinneissa arvioidaan
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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, kansalliset ja 
alueelliset tarpeet sekä 
kehitysmahdollisuudet ja aikaisempien 
ohjelmakausien kokemukset;

b) ehdotetun ohjelman tai toiminnan 
sisäinen johdonmukaisuus ja suhde muihin 
asiaan liittyviin välineisiin;

b) ehdotetun ohjelman tai toiminnan 
sisäinen johdonmukaisuus ja suhde muihin 
asiaan liittyviin välineisiin;

c) talousarviomäärärahojen jaon ja 
ohjelman tavoitteiden keskinäinen 
vastaavuus;

c) talousarviomäärärahojen jaon ja 
ohjelman tavoitteiden keskinäinen 
vastaavuus;

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

d) ohjelmille valittujen temaattisten 
tavoitteiden, prioriteettien ja vastaavien 
tavoitteiden johdonmukaisuus yhteisen 
strategiakehyksen, 
kumppanuussopimuksen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
annettujen asiaankuuluvien maakohtaisten 
suositusten sekä tarvittaessa kansallisella 
tasolla kansallisten uudistusohjelmien
kanssa;

e) ehdotettujen ohjelman indikaattorien 
relevanssi ja selkeys;

e) ehdotettujen ohjelman indikaattorien 
relevanssi ja selkeys;

f) miten odotetut tuotokset vaikuttavat 
tuloksiin;

f) miten odotetut tuotokset vaikuttavat 
tuloksiin;

g) ovatko indikaattoreille asetetut 
määrälliset tavoitteet realistiset ottaen 
huomioon suunniteltu yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista maksettava 
tuki;

g) ovatko indikaattoreille asetetut 
määrälliset tavoitteet realistiset ottaen 
huomioon suunniteltu Euroopan rakenne-
ja investointirahastoista maksettava tuki;

h) ehdotetun tukimuodon perusteet; h) ehdotetun tukimuodon perusteet;

i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman hallintoon;

i) henkilöstöresurssien ja hallinnollisten 
valmiuksien riittävyys ohjelman hallintoon;

j) ohjelman seurantaa ja arviointien 
suorittamiseen tarvittavien tietojen 
keräämistä varten tarkoitettujen 
menettelyjen soveltuvuus;

j) ohjelman seurantaa ja arviointien 
suorittamiseen tarvittavien tietojen 
keräämistä varten tarkoitettujen 
menettelyjen soveltuvuus;

k) tuloskehykseen valittujen 
välitavoitteiden soveltuvuus;

k) tuloskehykseen valittujen 
välitavoitteiden soveltuvuus;
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l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys;

l) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämistä sekä 
syrjinnän torjumista koskevien 
suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys, 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevien suunniteltujen 
toimenpiteiden riittävyys;

m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys;
m a) suunnitellut toimet edunsaajien 
hallinnollisten rasitteiden 
pienentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkoarviointiin on tarvittaessa 
sisällytettävä strategisen 
ympäristöarvioinnin vaatimukset, jotka on 
vahvistettu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY 
täytäntöönpanon myötä.

4. Ennakkoarviointeihin on tarvittaessa 
sisällytettävä strategisen 
ympäristöarvioinnin vaatimukset, jotka on 
vahvistettu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY 
täytäntöönpanon johdosta, ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
hillitsemistarve.
1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. en
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Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Arviointi ohjelmakauden aikana Arviointi ohjelmakauden aikana

1. Hallintoviranomaisen on laadittava
jokaiselle ohjelmalle arviointisuunnitelma
ja esitettävä se rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

1. Hallintoviranomaisen tai jäsenvaltion on 
laadittava arviointisuunnitelma, joka voi 
kattaa useampia kuin yhden ohjelman. 
Sen on esitettävä se rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävät 
arviointivalmiudet.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävät 
arviointivalmiudet.

3. Hallintoviranomaisten on 
ohjelmakauden aikana toteutettava kunkin 
ohjelman osalta arviointeja, myös 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arviointeja, 
arviointisuunnitelman perusteella.
Ohjelmakauden aikana on vähintään 
kerran tehtävä arviointi, jossa 
tarkastellaan, miten yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista maksettu 
tuki on edistänyt kunkin prioriteetin 
mukaisia tavoitteita. Kaikkia arviointeja 
tarkastellaan seurantakomiteassa, ja ne 
toimitetaan komissiolle.

3. Hallintoviranomaisen on 
ohjelmakauden aikana varmistettava, että
kunkin ohjelman osalta toteutetaan
arviointeja, myös vaikuttavuuden, 
tehokkuuden ja vaikutusten arviointeja, 
arviointisuunnitelman perusteella, ja että 
niiden suhteen toteutetaan tarvittavia 
jatkotoimia rahastokohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

4. Komissio voi toteuttaa oma-aloitteisesti 
ohjelmien arviointeja.

4. Komissio voi toteuttaa oma-aloitteisesti 
ohjelmien arviointeja. Se ilmoittaa asiasta 
hallintoviranomaiselle, ja tulokset 
lähetetään hallintoviranomaiselle ja 
asianomaiselle seurantakomitealle.

Or. en
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Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai jäsenvaltiot tekevät
jälkiarviointeja tiiviissä yhteistyössä.
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Jälkiarvioinnit tekee komissio, tai 
jäsenvaltiot tekevät ne tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa.
Jälkiarvioinneissa tarkastellaan Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niiden 
vaikutuksia älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseen unionin 
strategian tavoitteiden ja
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen erityisten vaatimusten 
mukaisesti. Jälkiarvioinnit on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Komissio laatii kustakin Euroopan 
rakenne- ja investointirahastosta 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 
yhteenvetokertomuksen, jossa se esittää 
jälkiarviointien tärkeimmät 
johtopäätökset.

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission aloitteesta annettava tekninen 
tuki

Komission aloitteesta annettava tekninen 
tuki

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

1. Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista voidaan komission 
aloitteesta tai puolesta tukea tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia 
valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja 



PR\937861FI.doc 119/250 PE487.740v04-00

FI

tarkastuksia ja valvontaa koskevia
toimenpiteitä.

teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja 
valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Toimenpiteiden toteuttamisesta voi vastata

a) komissio suoraan hallinnoiden tai

b) välillisesti muut henkilöt ja yhteisöt 
kuin jäsenvaltiot varainhoitoasetuksen 60 
artiklan mukaisesti.

Nämä toimenpiteet voivat sisältää ainakin
seuraavat:

Nämä toimenpiteet voivat sisältää
erityisesti seuraavat:

a) hankkeiden valmisteluun ja arviointiin 
myönnettävä tuki, myös EIP:n kanssa;

a) hankkeiden valmisteluun ja arviointiin 
myönnettävä tuki, myös EIP:n kanssa;

b) institutionaalisten ja hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
hallinnon vaikuttavuuden parantamiseksi;

b) institutionaalisten ja hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallinnon 
vaikuttavuuden parantamiseksi;

c) tutkimukset, jotka liittyvät yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja koskevaan 
komission raportointiin sekä 
koheesiokertomukseen;

c) tutkimukset, jotka liittyvät Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja
koskevaan komission raportointiin sekä 
koheesiokertomukseen;

d) yhteisen strategiakehyksen rahastojen
analysointiin, hallinnointiin, seurantaan, 
tiedonvaihtoon ja täytäntöönpanoon 
liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, 
jotka liittyvät valvontajärjestelmien sekä 
teknisen ja hallinnollisen tuen 
täytäntöönpanoon;

d) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen analysointiin, 
hallinnointiin, seurantaan, tiedonvaihtoon 
ja täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet 
sekä toimenpiteet, jotka liittyvät 
valvontajärjestelmien sekä teknisen ja 
hallinnollisen tuen täytäntöönpanoon;

e) yhteisen strategiakehyksen rahastojen
nykyistä ja tulevaa toimintaa käsittelevät 
arvioinnit, asiantuntijaraportit, tilastot ja 
selvitykset, myös yleisluonteiset; 
tarvittaessa EIP voi toteuttaa nämä;

e) Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen nykyistä ja tulevaa 
toimintaa käsittelevät arvioinnit, 
asiantuntijaraportit, tilastot ja selvitykset, 
myös yleisluonteiset; tarvittaessa EIP voi 
toteuttaa nämä;

f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 

f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
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komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

g) hallinnoinnissa, seurannassa, 
tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa 
käytettävien tietokonejärjestelmien 
käyttöönotto, toiminta ja keskinäiset 
yhteydet;

g) hallinnoinnissa, seurannassa, 
tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa 
käytettävien tietokonejärjestelmien 
käyttöönotto, toiminta ja keskinäiset 
yhteydet;

h) toimet arviointimenetelmien ja 
arviointikäytäntöjä koskevan 
tiedonvaihdon parantamiseksi;

h) toimet arviointimenetelmien ja 
arviointikäytäntöjä koskevan 
tiedonvaihdon parantamiseksi;

i) tarkastuksiin liittyvät toimenpiteet; i) tarkastuksiin liittyvät toimenpiteet;
j) kansallisten ja alueellisten valmiuksien 
lisääminen seuraavilla aloilla: 
investointisuunnittelu, tarpeiden arviointi, 
valmistelu sekä rahoitusvälineiden, 
yhteisten toimintasuunnitelmien ja 
suurhankkeiden, myös EIP:n kanssa 
toteutettavien yhteisten aloitteiden, 
suunnittelu ja täytäntöönpano.

j) kansallisten ja alueellisten valmiuksien 
lisääminen seuraavilla aloilla: 
investointisuunnittelu, tarpeiden arviointi, 
valmistelu sekä rahoitusvälineiden, 
yhteisten toimintasuunnitelmien ja 
suurhankkeiden, myös EIP:n kanssa 
toteutettavien yhteisten aloitteiden, 
suunnittelu ja täytäntöönpano;
j a) hyvien käytäntöjen levittäminen, jotta 
jäsenvaltiot voivat paremmin parantaa 
asianomaisten 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden ja niiden kattojärjestöjen 
valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden aloitteesta annettava 
tekninen tuki

Jäsenvaltioiden aloitteesta annettava 
tekninen tuki

1. Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 1. Euroopan rakenne- ja 
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voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta 
rahoittaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, 
arviointiin, tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen.
Jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja tukeakseen 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
hallinnollista rasitusta, sähköiset 
tiedonvaihtojärjestelmät mukaan luettuina, 
ja lisätään jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
valmiuksia hallinnoida ja käyttää yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja. Nämä 
toimenpiteet voivat koskea edellisiä ja 
seuraavia ohjelmakausia.

investointirahastoista voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta rahoittaa 
toimenpiteitä, jotka liittyvät valmisteluun, 
hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, 
tiedotukseen ja viestintään, 
verkostoitumiseen, kantelujen käsittelyyn 
sekä valvontaan ja tarkastukseen.
Jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja
tukeakseen toimenpiteitä, joilla 
vähennetään hallinnollista rasitusta, 
sähköiset tiedonvaihtojärjestelmät mukaan 
luettuina, ja lisätään jäsenvaltioiden ja 
tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja 
käyttää näitä rahastoja sekä parannetaan 5 
artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti 
asianomaisten kumppaneiden valmiuksia 
ja niiden keskinäistä hyvien käytäntöjen 
vaihtoa. Nämä toimenpiteet voivat koskea 
edellisiä ja seuraavia ohjelmakausia.

2. Rahastokohtaisissa säännöissä voidaan 
lisätä tai poistaa toimenpiteitä, joita 
voidaan rahoittaa kulloisenkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston teknisestä 
tuesta.

2. Rahastokohtaisissa säännöissä voidaan 
lisätä tai poistaa toimenpiteitä, joita 
voidaan rahoittaa kulloisenkin Euroopan 
rakenne- ja investointirahaston teknisestä 
tuesta.

Or. en

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
I a luku (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityissäännöt yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille myönnettävästä tuesta

Or. en
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Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja voidaan käyttää 
tukemaan toimia, jotka pannan 
täytäntöön tai jotka aiotaan panna 
täytäntöön julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden puitteissa. Tällaisten 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuustoimien on oltava 
sovellettavan, erityisesti valtiontukia ja 
julkisia hankintoja koskevan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Or. en

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
54 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 b artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuustoimien tuensaaja
1. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuustoimien osalta ja poiketen 
siitä, mitä 2 artiklan 8 kohdassa 
säädetään, tuensaaja voi olla joko:
a) toimen käynnistävä julkisoikeudellinen 
yhteisö, tai
b) jäsenvaltion yksityisoikeuden 
mukainen yksityisoikeudellinen yhteisö 
('yksityinen kumppani'), joka on valittu 
tai on määrä valita toimen 
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täytäntöönpanoa varten.
2. Toimen käynnistävä 
julkisoikeudellinen yhteisö voi ehdottaa, 
että toimen hyväksymisen jälkeen 
valittava yksityinen kumppani on 
tuensaaja yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista maksettavan tuen osalta. 
Tässä tapauksessa hyväksymispäätös 
edellyttää hallintoviranomaisen 
varmistumista siitä, että valittu yksityinen 
kumppani täyttää kaikki tämän asetuksen 
mukaiset tuensaajan velvoitteet ja vastaa 
niistä.
3. Toimen täytäntöönpanoa varten valitun 
yksityisen kumppanin tilalle voidaan 
täytäntöönpanon aikana valita 
tuensaajaksi joku muu, jos julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
ehdoissa tai yksityisen kumppanin ja 
toimea osarahoittavan rahoituslaitoksen 
välisessä rahoitussopimuksessa sitä 
edellytetään. Tässä tapauksessa tilalle 
tulleesta yksityisestä kumppanista tai 
julkisoikeudellisesta yhteisöstä tulee 
tuensaaja edellyttäen, että 
hallintoviranomainen varmistuu siitä, että 
tilalle tullut kumppani täyttää kaikki 
tämän asetuksen mukaiset tuensaajan 
velvoitteet ja vastaa niistä.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan tuensaajan ja siihen 
liittyvien velvollisuuksien muutosta 
koskevat lisäsäännöt.
5. Edellä 3 kohdassa esitettyjen 
sovellettavien edellytysten ja 4 kohdan 
nojalla annetun delegoidun säädöksen 
mukaista tuensaajan muutosta ei pidetä 
61 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuna omistussuhteiden 
muutoksena.

Or. en
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Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
54 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 c artikla
Tuki julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuustoimille
1. Jos on kyse julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuustoimesta, jossa 
tuensaaja on julkinen yhteisö, tällaiseen 
kumppanuustoimeen liittyviä menoja, 
jotka ovat aiheutuneet yksityiselle 
kumppanille ja jotka yksityinen kumppani 
on maksanut, voidaan 55 artiklan 2 
kohdasta poiketen pitää tuensaajalle 
aiheutuneina ja tuensaajan maksamina, 
ja ne voidaan sisällyttää maksupyyntöön 
komissiolle edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) tuensaaja on tehnyt julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuutta 
koskevan sopimuksen yksityisen 
kumppanin kanssa;
b) hallintoviranomainen on todentanut, 
että yksityinen kumppani on maksanut 
tuensaajan ilmoittamat menot ja että toimi 
on sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön, ohjelman ja toimelle 
asetettujen tukiedellytysten mukainen.
2. Maksupyyntöön 1 kohdan mukaisesti 
sisällytetyistä menoista tuensaajille 
suoritettavat maksut on maksettava tätä 
tarkoitusta varten tuensaajan nimissä 
perustetulle sulkutilille.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 
sulkutilille maksetut varat on käytettävä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuutta koskevan sopimuksen 
mukaisiin maksuihin, mukaan lukien 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuutta koskevan sopimuksen 
päättymisen johdosta mahdollisesti 
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suoritettavat maksut.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuutta koskeviin 
sopimuksiin sisällytettävät 
vähimmäisvaatimukset, joita 1 kohdassa 
esitetyn poikkeuksen soveltaminen 
edellyttää, mukaan lukien julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuutta 
koskevan sopimuksen päättämiseen 
liittyvät säännökset, ja jotka ovat tarpeen 
asianmukaisen jäljitysketjun 
turvaamiseksi.

(54 c artiklan 1 kohtaa koskeva huomautus: Vaikutuksia 121 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ja 128 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta käsitellään myöhemmässä vaiheessa 
varainhoitoa koskevasta osasta käytävien neuvottelujen yhteydessä sen varmistamiseksi, että 
kyseiset säännökset ovat johdonmukaisia tämän artiklan kanssa.)
(54 c artiklan 2 kohtaa koskeva huomautus: sulkutilin määritelmä on 2 artiklassa.)

Or. en

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Menoihin voidaan myöntää yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
rahoitusosuutta, jos ne ovat aiheutuneet ja 
jos tuensaaja on maksanut ne sen päivän, 
jona ohjelma esitetään komissiolle, tai 1 
päivän tammikuuta 2014, sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 31 
päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.
Lisäksi menot ovat oikeutettuja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa 
kyseisen tuen 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.

2. Menoihin voidaan myöntää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
rahoitusosuus, jos ne ovat aiheutuneet
tuensaajalle ja jos ne on maksettu sen 
päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, 
tai 1 päivän tammikuuta 2014, sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 
31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.
Lisäksi menot ovat oikeutettuja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa 
kyseisen tuen 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.
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(Huomautus: monialaisia tarkistuksia voidaan vielä esittää N+3:n suhteen).

Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Nettotulot, jotka toimi on tuottanut 
suoraan toteuttamisensa aikana ja joita ei 
ole otettu huomioon toimen 
hyväksymisajankohtana, on vähennettävä 
toimen tukikelpoisista menoista 
tuensaajan esittämässä 
loppumaksupyynnössä. Tätä sääntöä ei
sovelleta rahoitusvälineisiin eikä 
palkintoihin.

6. Tätä artiklaa sovelletaan toimiin, jotka 
tuottavat nettotuloja toteuttamisensa 
aikana ja joihin ei sovelleta 54 artiklan 1–
6 kohtaa.

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista osarahoitettavista 
toimen tukikelpoisista menoista on 
vähennettävä viimeistään tuensaajan 
esittämässä loppumaksupyynnössä 
nettotulot, joita ei ole otettu huomioon 
toimen hyväksymisajankohtana ja jotka 
toimi on tuottanut suoraan pelkästään 
toteuttamisensa aikana. Jos kaikille 
kustannuksille ei voida myöntää 
osarahoitusta, nettotulot jaetaan 
kustannusten tukikelpoisten ja muiden 
kuin tukikelpoisten osien suhteessa.
Tässä kohdassa säädettyä kieltoa ei 
sovelleta:
a) tekniseen tukeen,

b) rahoitusvälineisiin;

c) kokonaan takaisin maksettavaan 
tukeen;
d) palkintoihin
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e) valtiontukisääntöjen soveltamisalaan 
kuuluviin toimiin;
f) toimiin, joihin myönnetään julkista 
tukea kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa, jos 
nettotulot on otettu ennakolta huomioon;
g) yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti toteutettaviin toimiin, jos 
nettotulos on otettu ennakolta huomioon;
h) toimiin, joiden tukimäärät tai -osuudet 
määritellään maaseuturahastoasetuksen 
liitteessä 1;
i) toimiin, joiden tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärä on enintään 
50 000 euroa.
Tässä artiklassa ja 54 artiklassa kaikkia 
tuensaajan saamia maksuja, jotka 
johtuvat tuensaajan ja kolmansien 
osapuolien välisen sopimuksen rikkomista 
koskevasta sopimusehdosta 
(sopimussakot) tai jotka on maksettu siitä 
syystä, että julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön (vakuus) mukaisesti 
valittu kolmas osapuoli on peruuttanut 
tarjouksensa, ei saa katsoa tuloiksi, eikä 
niitä vähennetä toimen tukikelpoisista 
menoista.

Or. en

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos ohjelmaa muutetaan, muutoksen 
myötä tukikelpoisiksi tulevat menot ovat 
tukikelpoisia vasta siitä päivästä, jona 
muuttamista koskeva pyyntö toimitetaan 
komissiolle.

7. Jos ohjelmaa muutetaan, muutoksen 
myötä tukikelpoisiksi tulevat menot ovat 
tukikelpoisia vasta siitä päivästä, jona 
muuttamista koskeva pyyntö toimitetaan 
komissiolle tai 87 artiklan 11 kohtaa 
sovellettaessa ohjelmaa muuttavan 
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päätöksen voimaantulopäivästä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
rahastokohtaiset säännöt voivat poiketa 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä.

Or. en

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Toimi voi saada tukea yhdestä tai 
useammasta yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta ja muista unionin välineistä 
edellyttäen, että jonkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston korvausta 
koskevaan maksupyyntöön sisältyvä 
menoerä ei saa tukea muusta rahastosta tai 
unionin välineestä eikä samasta rahastosta 
muun ohjelman perusteella.

8. Toimi voi saada tukea yhdestä tai 
useammasta Euroopan rakenne- tai 
investointirahastosta tai yhdestä tai 
useammasta ohjelmasta ja muista unionin 
välineistä edellyttäen, että jonkin 
Euroopan rakenne- tai 
investointirahaston korvausta koskevaan 
maksupyyntöön sisältyvä menoerä ei saa 
tukea muusta rahastosta tai unionin 
välineestä eikä samasta rahastosta muun 
ohjelman perusteella.

Or. en

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tukimuodot Tukimuodot

Yhteisen strategiakehyksen rahastoja
käytetään avustusten, palkintojen, takaisin 
maksettavan tuen ja rahoitusvälineiden tai 
niiden yhdistelmien muodossa annettavan 

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja käytetään avustusten, 
palkintojen, takaisin maksettavan tuen ja 
rahoitusvälineiden tai niiden yhdistelmien 
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tuen myöntämiseen. muodossa annettavan tuen myöntämiseen.

Takaisin maksettavan tuen tapauksessa 
tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilillä ja käytettävä 
uudelleen samaan tarkoitukseen tai 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Takaisin maksettavan tuen tapauksessa 
tuki, joka on maksettu takaisin tuen 
antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, on 
pidettävä erillisellä tilillä tai pidettävä 
erillään eri kirjanpitokoodeilla ja 
käytettävä uudelleen samaan tarkoitukseen 
tai ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avustusmuodot Avustusmuodot ja takaisin maksettava 
tuki

Or. en

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Avustuksia ovat: 1. Avustuksia ja takaisin maksettavaa 
tukea ovat:

Or. en
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Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut määrät on vahvistettava 
seuraavien perusteella:

4. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut määrät vahvistetaan jollakin 
seuraavista tavoista:

a) oikeudenmukainen, tasapuolinen ja 
todennettava laskentamenetelmä, jonka 
perustana ovat

a) oikeudenmukainen, tasapuolinen ja 
todennettava laskentamenetelmä, jonka 
perustana ovat

i) tilastotiedot tai muut objektiiviset tiedot;
tai

i) tilastotiedot tai muut objektiiviset tiedot;
tai

ii) yksittäisten tuensaajien todennetut 
aiemmat tiedot tai kyseisten tuensaajien 
tavanomaiset 
kustannuslaskentakäytännöt;

ii) yksittäisten tuensaajien todennetut 
aiemmat tiedot; tai

ii a) yksittäisten tuensaajien tavanomaiset 
kustannuslaskentakäytännöt;

b) menetelmät ja vastaavat 
yksikkökustannukset, kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus, joita 
sovelletaan unionin politiikanaloilla 
samantyyppisiin toimiin ja tuensaajiin;

b) niiden vastaavia yksikkökustannuksia,
kertakorvauksia ja kiinteämääräistä 
rahoitusta koskevien soveltamissääntöjen 
mukaisesti, joita sovelletaan unionin 
politiikanaloilla samantyyppisiin toimiin ja 
tuensaajiin;

c) menetelmät ja vastaavat 
yksikkökustannukset, kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus, joita 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja tuensaajiin;

c) niiden vastaavia yksikkökustannuksia,
kertakorvauksia ja kiinteämääräistä 
rahoitusta koskevien soveltamissääntöjen 
mukaisesti, joita sovelletaan jäsenvaltion 
kokonaan rahoittamissa 
avustusjärjestelmissä samantyyppisiin 
toimiin ja tuensaajiin;

d) tässä asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä vahvistetut määrät.

d) tässä asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä vahvistetut määrät.

Or. en
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Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

Välillisten kustannusten kiinteämääräinen 
rahoitus avustusten yhteydessä

Välillisten kustannusten ja 
henkilöstökustannusten kiinteämääräinen 
rahoitus avustusten ja takaisin 
maksettavan tuen yhteydessä

Jos toimen toteuttamisesta aiheutuu 
välillisiä kustannuksia, ne voidaan laskea 
kiinteämääräisinä jollakin seuraavista 
tavoista:

1. Jos toimen toteuttamisesta aiheutuu 
välillisiä kustannuksia, ne voidaan laskea 
kiinteämääräisinä jollakin seuraavista 
tavoista:

e) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
20 prosenttia avustuskelpoisista
välittömistä kustannuksista ja joka
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

e) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
25 prosenttia tukikelpoisista välittömistä 
kustannuksista, edellyttäen että osuus
lasketaan käyttämällä oikeudenmukaista, 
tasapuolista ja todennettavaa 
laskentamenetelmää tai menetelmää, jota 
sovelletaan jäsenvaltion kokonaan 
rahoittamissa avustusjärjestelmissä 
samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin;

f) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia avustuskelpoisista
välittömistä henkilöstökustannuksista;

b) kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 
15 prosenttia tukikelpoisista välittömistä 
henkilöstökustannuksista, ilman että 
jäsenvaltiota vaaditaan suorittamaan 
laskelma sovellettavan osuuden 
määrittämiseksi;

g) kiinteä prosenttiosuus, jota sovelletaan 
avustuskelpoisiin välittömiin kustannuksiin 
ja joka perustuu olemassa oleviin 
menetelmiin ja vastaaviin 
rahoitusosuuksiin, joita sovelletaan unionin 
politiikanaloilla samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin.

c) kiinteä prosenttiosuus, jota sovelletaan 
avustuskelpoisiin välittömiin kustannuksiin 
ja joka perustuu olemassa oleviin 
menetelmiin ja vastaaviin 
rahoitusosuuksiin, joita sovelletaan unionin 
politiikanaloilla samantyyppisiin toimiin ja 
avustuksensaajiin.

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat edellä c alakohdassa 
tarkoitetun kiinteän prosenttiosuuden sekä 
asiaan liittyvien menetelmien määrittelyä.

Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat edellä c alakohdassa 
tarkoitetun kiinteän prosenttiosuuden sekä 
asiaan liittyvien menetelmien määrittelyä.

1 a. Toimen toteuttamiseen liittyvien 
henkilöstökustannusten määrittämiseksi 
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voidaan laskea sovellettava tuntitaksa 
jakamalla viimeiset asiakirjoihin 
perustuvat vuotuiset 
bruttotyökustannukset 1 720 tunnilla.

Or. en

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avustuksiin sovellettavat erityiset 
kelpoisuussäännöt

Avustuksiin ja takaisin maksettavaan 
tukeen sovellettavat erityiset 
kelpoisuussäännöt

Or. en

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos kyse on maan tai kiinteistön 
tarjoamisesta, arvo on riippumattoman, 
pätevän asiantuntijan tai asianmukaisesti 
valtuutetun virallisen elimen todistama, 
eikä se ylitä 3 kohdan b alakohdassa 
vahvistettua enimmäismäärää;

d) jos kyse on maan tai kiinteistön 
tarjoamisesta, voidaan suorittaa 
rahakorvaus sellaisesta 
vuokrasopimuksesta, jonka vuotuinen 
nimellinen määrä ei ylitä jäsenvaltion 
valuutan yksittäistä yksikköä. Maan tai 
kiinteistön arvon on oltava
riippumattoman, pätevän asiantuntijan tai 
asianmukaisesti valtuutetun virallisen 
elimen todistama, eikä se saa ylittää 3 
kohdan b alakohdassa vahvistettua 
enimmäismäärää;

Or. en
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Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seuraaviin kustannuksiin ei voida
myöntää yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuutta:

3. Seuraaviin kustannuksiin ei voida 
myöntää rahoitusosuutta Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista eikä 
koheesiorahastosta ”Verkkojen 
Eurooppa” -välineelle siirrettävästä 
10 000 miljoonan euron summasta:

a) lainojen korot; a) lainojen korot, paitsi korkotuen tai 
takauspalkkiohyvityksen muodossa 
myönnetyt avustukset;

b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin siihen käytettävä 
määrä ylittää kymmenen prosenttia 
kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista. Asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan 
hyväksyä suurempi prosenttiosuus 
ympäristön säilyttämistä koskevien toimien 
osalta;

b) rakentamattoman ja rakennetun maan 
hankinta siltä osin kuin siihen käytettävä 
määrä ylittää kymmenen prosenttia 
kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaismenoista. Joutomaiden ja 
rakennuksia käsittävien hylättyjen 
teollisuusalueiden osalta prosenttiosuus 
on 15 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan 
hyväksyä suurempi prosenttiosuus 
ympäristön säilyttämistä koskevien toimien 
osalta;

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, paitsi jos se on
kansallisen alv-lainsäädännön mukaan 
palautukseen oikeuttamaton.

Or. en
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Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään kymmenen
prosenttia tuesta, joka EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta myönnetään
prioriteettitasolla, ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta 
enintään kolme prosenttia rahastosta 
ohjelmaan myönnetystä tuesta;

b) ohjelman perusteella ohjelma-alueen 
ulkopuolella sijaitseviin toimiin osoitettu 
kokonaismäärä on enintään 15 prosenttia
tuesta, joka EAKR:stä, koheesiorahastosta 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnetään prioriteettitasolla, ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta enintään viisi
prosenttia rahastosta ohjelmaan 
myönnetystä tuesta;

Or. en

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnan tunnetuksi tekemistä 
koskevissa toimissa voi aiheutua menoja 
unionin alueen ulkopuolella edellyttäen, 
että 2 kohdan a alakohdassa vahvistetut 
edellytykset sekä toimea koskevat 
hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen 
liittyvät velvoitteet täyttyvät.

3. Teknistä tukea tai toiminnan tunnetuksi 
tekemistä koskevissa toimissa voi aiheutua 
menoja unionin alueen ulkopuolella 
edellyttäen, että 2 kohdan a alakohdassa 
vahvistetut edellytykset sekä toimea 
koskevat hallinnointiin, valvontaan ja 
tarkastukseen liittyvät velvoitteet täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 1. Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
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investointeja käsittävän toimen on 
maksettava yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen rahoitusosuus takaisin, jos 
siihen kohdistuu tapauksen mukaan viiden 
vuoden kuluessa loppumaksun 
suorittamisesta tuensaajalle tai 
valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

investointeja käsittävän toimen on 
maksettava Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoitusosuus 
takaisin, jos siihen kohdistuu tapauksen 
mukaan viiden vuoden kuluessa 
loppumaksun suorittamisesta tuensaajalle 
tai valtiontukisäännöissä määrätyn ajan 
kuluessa

a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen;

a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen ohjelma-alueen 
ulkopuolelle; tai

b) infrastruktuurin omistussuhteissa 
tapahtunut muutos, joka hyödyttää 
aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista 
yhteisöä; tai

b) infrastruktuurin omistussuhteissa 
tapahtunut muutos, joka hyödyttää 
aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista 
yhteisöä; tai

c) huomattava muutos, joka vaikuttaa sen 
luonteeseen, tavoitteisiin tai 
täytäntöönpanon edellytyksiin, mikä 
vaarantaisi sen alkuperäiset tavoitteet.

c) huomattava muutos, joka vaikuttaa sen 
luonteeseen, tavoitteisiin tai 
täytäntöönpanon edellytyksiin, mikä 
vaarantaisi sen alkuperäiset tavoitteet.

Jäsenvaltion on perittävä takaisin toimen 
yhteydessä aiheettomasti maksetut määrät.

Jäsenvaltion on perittävä takaisin toimen 
yhteydessä aiheettomasti maksetut määrät
suhteessa siihen ajanjaksoon, jona 
vaatimuksia ei ole täytetty.

Jäsenvaltiot voivat lyhentää 
ensimmäisessä alakohdassa asetetun 
määräajan kolmeksi vuodeksi 
investointien tai pk-yritysten luomien 
työpaikkojen säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Infrastruktuuri- tai tuotannollisia 
investointeja käsittävän toimen on 
maksettava Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista saatu rahoitusosuus 
takaisin, jos tuotanto siirretään unionin 
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ulkopuolelle kymmenen vuoden kuluessa 
loppumaksun suorittamisesta 
tuensaajalle. Tätä säännöstä ei sovelleta, 
jos tuensaaja on pk-yritys. Kun Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista saatu 
rahoitusosuus on valtiontuen muodossa, 
kymmenen vuoden ajan sijasta 
sovelletaan valtiontukisääntöjen mukaista 
määräaikaa.

Or. en

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hallinto- ja valvontajärjestelmien on 
sisällettävä säännökset seuraavista:

Hallinto- ja valvontajärjestelmien on 
4 artiklan 8 kohdan mukaisesti sisällettävä 
säännökset seuraavista:

Or. en

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) sääntöjenvastaisuuksien sekä petosten 
ehkäisy, toteaminen ja oikaisu sekä 
aiheettomasti maksettujen summien 
takaisinperintä mahdolliset korot mukaan 
luettuina.

h) sääntöjenvastaisuuksien sekä petosten 
ehkäisy, toteaminen ja oikaisu sekä 
aiheettomasti maksettujen summien 
takaisinperintä mahdolliset viivästyskorot
mukaan luettuina.

Or. en
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Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
62 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

62 a artikla

Yhteisen hallinnoinnin mukaiset tehtävät

Yhteisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti jäsenvaltiot ja komissio 
vastaavat ohjelmien hallinnoinnista ja 
valvonnasta tässä asetuksessa ja 
rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistettujen tehtäviensä mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
ohjelmien hallinnointi ja valvonta kuuluu 
jäsenvaltioiden vastuulle.

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät.

Or. en
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Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmät 
perustetaan rahastokohtaisissa säännöissä 
olevien määräysten mukaisesti ja että 
kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmät 
perustetaan rahastokohtaisissa säännöissä 
olevien määräysten mukaisesti ja että 
nämä järjestelmät toimivat tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista 
osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
tehokkaista järjestelyistä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja koskevien
valitusten tutkimiseksi. Näiden 
järjestelyjen soveltamisala, säännöt ja 
menettelyt ovat jäsenvaltioiden vastuulla 
niiden institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on
komission pyynnöstä tutkittava 
komissiolle toimitetut valitukset silloin, 
kun ne kuuluvat niiden järjestelyjen 
soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden on 
pyynnöstä ilmoitettava komissiolle näiden 
tutkimusten tuloksista.

Or. en
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Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
II luku – 64 artikla

Komission teksti Tarkistus

II LUKU – Hallinto- ja valvontaelinten 
hyväksyntä

Poistetaan.

64 artikla
Hyväksyntä ja koordinointi
1. Kukin yhteisen strategiakehyksen 
menojen hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaava elin on varainhoitoasetuksen [56 
artiklan 3 kohdan] mukaan hyväksyttävä 
hyväksynnän antavan ministeriötason 
viranomaisen virallisella päätöksellä.
2. Hyväksynnän antaminen edellyttää, 
että kyseinen elin täyttää 
rahastokohtaisissa säännöissä vahvistetut 
hyväksymisperusteet, jotka koskevat 
sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta 
ja viestintää sekä seurantaa.
3. Hyväksynnän on perustuttava 
riippumattoman tarkastuselimen 
antamaan lausuntoon, jossa arvioidaan, 
täyttääkö kyseinen elin 
hyväksymisperusteet. Riippumattoman 
tarkastuselimen on tehtäviään 
suorittaessaan otettava huomioon 
kansainvälisesti hyväksytyt 
tarkastusstandardit.
4. Hyväksynnän antavan viranomaisen on 
valvottava hyväksyttyä elintä ja 
peruutettava antamansa hyväksyntä 
virallisella päätöksellä, jos yksi tai 
useampi hyväksymisperuste ei enää täyty, 
paitsi jos kyseinen elin toteuttaa 
tarvittavat korjaukset koeaikana, jonka 
hyväksynnän antava viranomainen 
määrittää ongelman vakavuuden 
mukaan. Hyväksynnän antavan elimen on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä 
mahdollisesta hyväksytylle elimelle
määritetystä koeajasta ja mahdollisesta 
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peruuttamista koskevasta päätöksestä.
5. Jäsenvaltio voi nimetä 
yhteensovittamisesta vastaavan 
viranomaisen, jonka tehtävänä on 
huolehtia yhteydenpidosta komissioon ja 
toimittaa sille tietoja, edistää unionin 
sääntöjen yhdenmukaista soveltamista, 
laatia yhteenvetokertomus, jossa esitetään 
kansallisen tason kokonaiskatsaus 
kaikista hallinnollisista 
vahvistuslausumista sekä 
tarkastuslausunnoista, ja koordinoida 
yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä.
6. Rajoittamatta rahastokohtaisissa 
säännöissä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttävät elimet ovat
a) EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
osalta hallintoviranomaiset ja tapauksen 
mukaan todentamisviranomaiset;
b) Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta 
maksajavirastot.

Or. en

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

2. Komission virkamiehet tai komission 
valtuuttamat edustajat voivat tehdä 
tarkastuksia paikan päällä sen jälkeen, kun 
ne ovat antaneet ennakkoilmoituksen 
vähintään kymmenen päivää ennen, paitsi 
kiireellisissä tapauksissa, joissa ilmoitusta 
ei vaadita, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden suorittamia 
tarkastuksia. Mainituissa tarkastuksissa 
voidaan ennen kaikkea tarkastaa, 
toimivatko ohjelman tai ohjelman osan tai 
toimen hallinto- ja valvontajärjestelmät 
tehokkaasti, ja arvioida, onko toimien tai 
ohjelmien varainhoito moitteetonta.
Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut 
edustajat voivat osallistua näihin 
tarkastuksiin.

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

Komission virkamiehillä tai komission 
valtuuttamilla edustajilla, joilla on 
asianmukaiset valtuudet suorittaa paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia, on oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkiin tarpeellisiin
tietoihin, asiakirjoihin ja metatietoihin, 
jotka liittyvät Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tuettuihin toimiin tai 
hallinto- ja valvontajärjestelmiin, 
riippumatta välineestä, jolle tiedot ja 
asiakirjat on tallennettu. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle pyynnöstä 
jäljennökset näistä tiedoista, asiakirjoista ja 
metatiedoista.
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Tässä kohdassa vahvistetut valtuudet eivät 
vaikuta niiden kansallisten säännösten 
soveltamiseen, joiden mukaan tietyt toimet 
kuuluvat ainoastaan kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti nimetyille 
virkamiehille. Komission virkamiehet ja 
komission valtuuttamat edustajat eivät 
esimerkiksi saa osallistua yksityisissä 
tiloissa suoritettaviin käynteihin tai 
kansallisen lainsäädännön mukaiseen 
epäiltyjen viralliseen kuulusteluun. Tällä 
tavoin hankittujen tietojen on kuitenkin 
oltava heidän saatavillaan.

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

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

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

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista osarahoitettujen toimien 
valintaa tai toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

Or. en

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
IX osasto

Komission teksti Tarkistus

VARAINHOITO, TILIEN TARKASTUS 
JA HYVÄKSYMINEN JA 
RAHOITUSOIKAISUT, 
VAPAUTTAMINEN

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maksuja koskevat yhteiset säännöt Maksuja koskevat yhteiset säännöt

1. Komissio suorittaa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen
rahoitusosuuteen sisältyvät maksut 
kuhunkin ohjelmaan 
talousarviomäärärahojen mukaisesti ja 
käytettävissä olevien varojen rajoissa. 
Kukin maksu kirjataan kyseisen rahaston 
aikaisimpaan avoimeen 
talousarviositoumukseen.

1. Komissio suorittaa Euroopan rakenne-
ja investointirahastojen rahoitusosuuteen 
sisältyvät maksut kuhunkin ohjelmaan 
talousarviomäärärahojen mukaisesti ja 
käytettävissä olevien varojen rajoissa. 
Kukin maksu kirjataan kyseisen rahaston 
aikaisimpaan avoimeen 
talousarviositoumukseen.

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina, tapauksen mukaan 
vuotuisen saldon maksuna sekä
loppumaksuna.

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina ja loppumaksuna.

3. Kun kyseessä on 57 artiklan 1 kohdan b, 
c ja d alakohdan mukainen tukimuoto, 
tukikelpoisiksi menoiksi katsotaan 
tuensaajalle maksetut määrät.

3. Kun kyseessä on 57 artiklan 1 kohdan b, 
c ja d alakohdan sekä 58 ja 59 artiklan
mukainen tukimuoto, tukikelpoisiksi 
menoiksi katsotaan sovellettavan 
perusteen mukaisesti lasketut 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
68 artikla

Komission teksti Tarkistus

Välimaksujen, mahdollisen vuotuisen 
saldon maksun sekä loppumaksujen 
laskentaa koskevat yhteiset säännöt

Välimaksujen ja loppumaksun laskemista
koskevat yhteiset säännöt

Rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetaan, miten välimaksuina, 
mahdollisina vuotuisen saldon maksuina

Rahastokohtaisissa säännöissä 
vahvistetaan, miten välimaksuina ja 
loppumaksuna korvattava määrä lasketaan.
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ja loppumaksuna korvattava määrä 
lasketaan. Korvattava määrä saadaan 
soveltamalla tiettyä osarahoitusosuutta 
tukikelpoisiin menoihin.

Korvattava määrä saadaan soveltamalla 
tiettyä osarahoitusosuutta tukikelpoisiin 
menoihin.

Or. en

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimittamissa ohjelmissa 
esitetyt määrät, menoarviot, 
menoilmoitukset, maksupyynnöt, vuotuiset
tilinpäätökset sekä vuotuisissa ja 
lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa 
mainitut menot on esitettävä 
euromääräisinä.

Jäsenvaltioiden toimittamissa ohjelmissa 
esitetyt määrät, menoarviot, 
menoilmoitukset, maksupyynnöt, 
tilinpäätökset sekä vuotuisissa ja 
lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa 
mainitut menot on esitettävä 
euromääräisinä.

Or. en

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennakkomaksua on käytettävä 
ainoastaan maksujen suorittamiseen
tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä. Se on viipymättä asetettava 
tästä vastaavan elimen käyttöön.

2. Ennakkomaksua on käytettävä 
ainoastaan tuensaajille ohjelman 
täytäntöönpanon yhteydessä maksettaviin 
maksuihin. Se on viipymättä asetettava 
tästä vastaavan elimen käyttöön.

Or. en
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Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään
yhdeksällä kuukaudella, jos

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään
kuudella kuukaudella, jos

a) kansallisen tai unionin tarkastuselimen 
toimittamien tietojen mukaan on olemassa 
näyttöä, joka viittaa huomattaviin 
puutteisiin hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmän toiminnassa;

a) kansallisen tai unionin tarkastuselimen 
toimittamien tietojen mukaan on olemassa
selvää näyttöä, joka viittaa huomattaviin 
puutteisiin hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmän toiminnassa;

b) kyseisen valtuutetun tulojen ja menojen 
hyväksyjän on tehtävä lisätarkistuksia 
saatuaan tietoonsa tietoja, joiden 
perusteella hän epäilee, että 
maksupyyntöön sisältyvät menot liittyvät 
sääntöjenvastaisuuteen, jolla on vakavia 
taloudellisia seurauksia;

b) kyseisen valtuutetun tulojen ja menojen 
hyväksyjän on tehtävä lisätarkistuksia 
saatuaan tietoonsa tietoja, joiden 
perusteella hän epäilee, että 
maksupyyntöön sisältyvät menot liittyvät 
sääntöjenvastaisuuteen, jolla on vakavia 
taloudellisia seurauksia;

c) jokin 75 artiklan 1 kohdassa vaadituista 
asiakirjoista on jätetty toimittamatta.

c) jokin varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdassa vaadituista asiakirjoista on 
jätetty toimittamatta.

Jäsenvaltio voi hyväksyä maksun 
määräajan kulumisen keskeyttämisen 
vielä kolmella lisäkuukaudella.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
rahastokohtaisissa säännöissä voidaan 
vahvistaa lisäperuste maksun määräajan 
kulumisen keskeyttämiselle, jos 
jäsenvaltio ei ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia velvoitteitaan.
(Huomautus: Poistoa tarkastellaan uudelleen, kun yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
liittyvästä toisesta ehdotuksesta ja siihen sisältyvästä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon 
liittyvästä muutoksesta on päästy sopimukseen.

Or. en
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Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valtuutettu tulojen ja menojen
hyväksyjä voi rajata keskeytyksen
koskemaan ainoastaan sitä osaa 
maksupyynnön menoista, johon 1 kohdassa 
tarkoitetut seikat vaikuttavat. Valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän on 
ilmoitettava jäsenvaltiolle ja 
hallintoviranomaiselle viipymättä 
keskeyttämisen syistä ja pyydettävä niitä 
korjaamaan tilanne. Valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän on päätettävä 
keskeyttäminen heti, kun tarvittavat 
toimenpiteet on toteutettu.

2. Valtuutetun tulojen ja menojen
hyväksyjän on rajattava keskeyttäminen
koskemaan ainoastaan sitä osaa 
maksupyynnön menoista, johon 1 kohdassa 
tarkoitetut seikat vaikuttavat, paitsi jos on 
mahdotonta tunnistaa sitä osaa menoista, 
joihin vaikutus kohdistuu. Valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän on 
ilmoitettava jäsenvaltiolle ja 
hallintoviranomaiselle viipymättä
kirjallisesti keskeyttämisen syistä ja 
pyydettävä niitä korjaamaan tilanne.
Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän 
on päätettävä keskeyttäminen heti, kun 
tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
II luku

Komission teksti Tarkistus

Tilien tarkastus ja hyväksyminen ja 
rahoitusoikaisut

Tilien tarkastus ja hyväksyminen

Or. en

Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.
Tietojen toimittaminen
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1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden helmikuun 1 päivänä 
seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen [56 artiklan] 
mukaisesti:
a) asianomaisten 64 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot;
b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
oikeellisuudesta ja 
totuudenmukaisuudesta, sisäisten 
valvontajärjestelmien moitteettomasta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;
c) kaikista käytettävissä olevista 
tarkastuksista laadittu yhteenveto, joka 
sisältää myös analyysin järjestelmään 
liittyvistä tai toistuvista puutteista sekä 
niiden korjaamiseksi toteutetuista tai 
suunnitelluista toimenpiteistä;
d) riippumattoman tarkastuselimen 
antama tarkastuslausunto hallinnollisesta 
vahvistuslausumasta, joka kattaa 
tilinpäätöstietojen täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
sisäisten valvontajärjestelmien 
moitteettoman toiminnan, tilien perustana 
olevien toimien laillisuuden ja 
asianmukaisuuden sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamisen, 
sekä lausuntoon liittyvä 
tarkastuskertomus, jossa esitetään 
lausunnon kohteena olevan tilivuoden 
osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.
2. Jäsenvaltion on komission pyynnöstä 
toimitettava lisätietoja komissiolle. Jos 
jäsenvaltio ei toimita pyydettyjä tietoja 
komission asettamaan määräaikaan 
mennessä, komissio voi antaa tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä koskevan 
päätöksensä hallussaan olevien tietojen 
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perusteella.

3. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden [helmikuun 15 
päivänä] yhteenvetokertomus 
varainhoitoasetuksen [56 artiklan 5 
kohdan] viimeisen alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 202

Ehdotus asetukseksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tilien tarkastus ja hyväksyminen Komission suorittaman tilien tarkastuksen 
ja hyväksymisen määräaika

1. Komissio tekee rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti viimeistään 
tilikauden loppumista seuraavan vuoden
huhtikuun 30 päivänä tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
kullekin ohjelmalle 64 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen asianomaisten elinten 
osalta. Tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskeva päätös kattaa esitettyjen 
tilinpäätöstietojen täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
eikä se rajoita mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.

1. Viimeistään tilikauden loppumista 
seuraavan vuoden toukokuun 31 päivänä 
komissio soveltaa varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 6 kohdan mukaisesti tileihin 
tarkastus- ja hyväksyntämenettelyjä ja 
ilmoittaa jäsenvaltioille, voiko se todeta 
tilien täydellisyyden, oikeellisuuden ja 
totuudenmukaisuuden rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti.

2. Vuotuisessa tilien tarkastuksessa ja 
hyväksymisessä sovellettavat menettelyt 
vahvistetaan rahastokohtaisissa 
säännöissä.

Or. en
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Tarkistus 203

Ehdotus asetukseksi
II a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RAHOITUSOIKAISUT

Or. en

Tarkistus 204

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee rahoitusoikaisuja 
peruuttamalla ohjelmalle myönnetyn 
unionin rahoitusosuuden kokonaan tai 
osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen 
ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien 
komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet.

1. Komissio tekee rahoitusoikaisuja 
peruuttamalla ohjelmalle myönnetyn 
unionin rahoitusosuuden kokonaan tai 
osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen 
ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien 
komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet tai 
jäsenvaltioiden näissä järjestelmissä 
havaitsemat puutteet, joita kyseinen 
jäsenvaltio ei kuitenkaan ole oikaissut 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 205

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päättäessään 1 kohdan mukaisen 3. Päättäessään 1 kohdan mukaisen 
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rahoitusoikaisun määrästä komissio ottaa
huomioon sovellettavan unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkomisen 
luonteen ja vakavuuden sekä sen
taloudelliset vaikutukset unionin 
talousarvioon.

rahoitusoikaisun soveltamisesta ja
määrästä komissio noudattaa 
suhteellisuusperiaatetta ottamalla
huomioon sovellettavan lainsäädännön 
rikkomisen luonteen ja vakavuuden sekä 
sen rahoitusvaikutukset unionin 
talousarvioon. Komissio ilmoittaa 
Euroopan parlamentille päätöksistä, jotka 
koskevat rahoitusoikaisujen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 206

Ehdotus asetukseksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkiin ohjelmiin sovelletaan 
vapauttamismenettelyä, jossa on 
lähtökohtana, että ne sitoumukseen liittyvät 
määrät, joista ei ole suoritettu 
ennakkomaksuja tai joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä määritellyn kauden 
kuluessa, vapautetaan.

1. Kaikkiin ohjelmiin sovelletaan 
vapauttamismenettelyä, jossa on 
lähtökohtana, että ne sitoumukseen liittyvät 
määrät, joista ei ole suoritettu 
ennakkomaksuja tai joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä määritellyn kauden 
kuluessa, vapautetaan. Maksupyyntöihin 
sisältyvät määrät otetaan huomioon, 
vaikka niitä koskisi maksun määräajan 
kulumisen keskeyttäminen tai maksujen 
keskeyttäminen.

2. Kauden viimeiseen vuoteen liittyvä 
sitoumus vapautetaan ohjelmien 
päättämisessä noudatettavien sääntöjen 
mukaisesti.

2. Kauden viimeiseen vuoteen liittyvä 
sitoumus on vapautettava ohjelmien 
päättämisessä noudatettavien sääntöjen 
mukaisesti.

3. Rahastokohtaisissa säännöissä 
täsmennetään, miten vapauttamista 
koskevaa sääntöä sovelletaan kuhunkin
yhteisen strategiakehyksen rahastoon.

3. Rahastokohtaisissa säännöissä 
täsmennetään, miten vapauttamista 
koskevaa sääntöä sovelletaan kuhunkin
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoon.

4. Talousarviositoumusten avoinna oleva 
osa vapautetaan, jos jokin päättämiseen 
tarvittavista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta komissiolle 
rahastokohtaisissa säännöissä 

4. Talousarviositoumusten avoinna oleva 
osa vapautetaan, jos jokin päättämiseen 
tarvittavista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta komissiolle 
rahastokohtaisissa säännöissä 
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vahvistettuihin määräaikoihin mennessä. vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

Or. en

Tarkistus 207

Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Vapauttamisen kohteena olevasta 
määrästä on vähennettävä määrät, joita 
vastuuelin ei ole voinut ilmoittaa 
komissiolle seuraavista syistä:

1. Vapauttamisen kohteena olevasta 
määrästä on vähennettävä seuraavat
määrät:

a) toimet on keskeytetty sellaisen 
oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen 
muutoksenhaun vuoksi, jolla on lykkäävä 
vaikutus; tai

a) se osa talousarviositoumuksesta, jonka 
osalta toimet keskeytetään sellaisen 
oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen 
muutoksenhaun vuoksi, jolla on lykkäävä 
vaikutus; tai

b) koko ohjelman tai ohjelman jonkin osan 
täytäntöönpanoa on vakavasti vaikeuttanut 
ylivoimainen este. Ylivoimaiseen 
esteeseen vetoavien kansallisten 
viranomaisten on osoitettava sen välittömät 
seuraukset koko ohjelman tai sen osan 
täytäntöönpanolle.

b) se osa talousarviositoumuksesta, josta 
ei ole ollut mahdollista esittää 
maksupyyntöä koko ohjelman tai sen osan 
täytäntöönpanoa vakavasti vaikeuttaneen 
ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaiseen 
esteeseen vetoavien kansallisten 
viranomaisten on osoitettava ylivoimaisesta 
esteestä koituvat välittömät seuraukset 
koko ohjelman tai sen osan 
täytäntöönpanolle tai

Vähennystä voidaan pyytää kerran sen 
jälkeen, kun keskeyttäminen tai 
ylivoimainen este on kestänyt enintään
yhden vuoden, tai useita kertoja 
ylivoimaisen esteen keston mukaan tai sen 
mukaan, kuinka monta vuotta on kulunut 
toimen täytäntöönpanon keskeyttäneen 
oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen 
ja lopullisen oikeudellisen tai hallinnollisen 
päätöksen välillä.

Edellä olevien a ja b alakohdan 
soveltamiseksi vähennystä voidaan pyytää 
kerran sen jälkeen, kun keskeytys tai 
ylivoimainen este on kestänyt enintään 
yhden vuoden, tai useita kertoja 
ylivoimaisen esteen keston mukaan tai sen 
mukaan, kuinka monta vuotta on kulunut 
toimen täytäntöönpanon keskeyttäneen 
oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen 
ja lopullisen oikeudellisen tai hallinnollisen 
päätöksen välillä.
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2. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle
tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista viimeistään 31 päivänä 
tammikuuta sen määrän osalta, joka on 
ilmoitettava edellisen vuoden loppuun 
mennessä.

2. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle
1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista viimeistään 31 päivänä 
tammikuuta sen määrän osalta, joka on 
ilmoitettava edellisen vuoden loppuun 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 208

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta esitettävä komissiolle tarkistettu 
rahoitussuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon vähennetyn tukimäärän 
jakaminen ohjelman yhden tai useamman 
prioriteetin kesken kyseisenä 
varainhoitovuonna. Jos suunnitelmaa ei 
esitetä, komissio tarkistaa 
rahoitussuunnitelmaa vähentämällä
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
rahoitusosuutta kyseisen 
varainhoitovuoden osalta. Vähennys 
kohdennetaan suhteellisesti kuhunkin 
prioriteettiin.

4. Jäsenvaltion on viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta esitettävä komissiolle tarkistettu 
rahoitussuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon vähennetyn tukimäärän 
jakaminen ohjelman yhden tai useamman 
prioriteetin kesken kyseisenä 
varainhoitovuonna sekä tarvittaessa tuen 
kohdentuminen rahastoittain ja 
alueluokittainen. Jos suunnitelmaa ei 
esitetä, komissio tarkistaa 
rahoitussuunnitelmaa vähentämällä
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoitusosuutta 
kyseisen varainhoitovuoden osalta.
Vähennys kohdennetaan suhteellisesti 
kuhunkin prioriteettiin.

Or. en

Tarkistus 209

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastot osallistuvat unionin sellaisten 
toimien kehittämiseen ja toteuttamiseen, 

1. Rahastot osallistuvat unionin sellaisten 
toimien kehittämiseen ja toteuttamiseen, 
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joilla lujitetaan sen taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta
perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti.

joilla lujitetaan sen taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
174 artiklan mukaisesti.

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua
koskevaa unionin strategiaa.

Rahastoista tuettavilla toimilla edistetään
myös tasapainoisesti älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin
strategian toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 210

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka ovat asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003 vahvistetun yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
2-tason, jäljempänä ’NUTS 2 -taso’, 
mukaisia.

1. Rakennerahastoista tuetaan Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
kaikilla alueilla, jotka ovat asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003 vahvistetun yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
2-tason, jäljempänä ’NUTS 2 -taso’, 
mukaisia.

2. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kolmelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

2. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat kohdennetaan 
seuraaville kolmelle NUTS 2 -tason 
alueiden luokille:

a) vähemmän kehittyneet alueet, joiden 
BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

a) vähemmän kehittyneet alueet, joiden 
BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta;

b) siirtymäalueet, joiden BKT asukasta 
kohden on 75–90 prosenttia 27 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta;

b) siirtymäalueet, joiden BKT asukasta
kohden on 75–90 prosenttia 27 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta;

c) kehittyneemmät alueet, joiden BKT 
asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.

c) kehittyneemmät alueet, joiden BKT 
asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.

Kyseiset kolme alueluokkaa määritetään
sen perusteella, mikä niiden BKT asukasta 
kohden ostovoimapariteettina mitattuna ja 
kautta 2006–2008 koskevien unionin 

Alueiden luokittelu yhteen kyseisistä 
kolmesta alueluokasta tapahtuu sen 
perusteella, mikä kunkin alueen BKT 
asukasta kohden ostovoimapariteettina 
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lukujen perusteella on suhteessa 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

mitattuna ja kautta 2007–2009 koskevien 
unionin lukujen perusteella on suhteessa 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvoon 
samalla viitekaudella.

3. Koheesiorahastosta tuetaan 
jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on 
ostovoimapariteettina mitattuna ja kautta 
2007–2009 koskevien unionin lukujen 
perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

3. Koheesiorahastosta tuetaan 
jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on 
ostovoimapariteettina mitattuna ja kautta 
2008–2010 koskevien unionin lukujen 
perusteella alle 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta samalla 
viitekaudella.

Koheesiorahastorahoitukseen vuonna 2013 
oikeutetut jäsenvaltiot, joiden nimellinen 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden 
kuitenkin on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti laskettuna, saavat 
koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden 
tukea.

Koheesiorahastorahoitukseen vuonna 2013 
oikeutetut jäsenvaltiot, joiden nimellinen 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden 
kuitenkin on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti laskettuna, saavat 
koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden 
tukea.

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kolmea alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 143 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Luettelo on voimassa 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisen ajan.

4. Heti tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan luettelo 2 kohdan 
mukaiset kolmea alueluokkaa koskevat 
ehdot täyttävistä alueista ja 3 kohdan 
mukaiset ehdot täyttävistä jäsenvaltioista. 
Luettelo on voimassa 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen 
ajan.

5. Komissio tarkistaa vuonna 2017 
jäsenvaltioiden oikeuden saada 
koheesiorahastorahoitusta käyttämällä 
perusteena 27 jäsenvaltion EU:n BKTL-
lukuja kaudelta 2013–2015. Ne 
jäsenvaltiot, joiden nimellinen BKTL 
asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta, saavat 
koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden 
tukea.

5. Komissio tarkistaa vuonna 2017 
jäsenvaltioiden oikeuden saada 
koheesiorahastorahoitusta käyttämällä 
perusteena 27 jäsenvaltion EU:n BKTL-
lukuja kaudelta 2013–2015. Ne 
jäsenvaltiot, joiden nimellinen BKTL 
asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen 
BKTL:n keskiarvosta, saavat 
koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden 
tukea.
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Or. en

Tarkistus 211

Ehdotus asetukseksi
83 artikla

Komission teksti Tarkistus

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion määrärahat

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion määrärahat

1. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat määrärahat 
ohjelmakaudella 2014–2020 ovat [x]
euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä III
olevan vuosijakauman mukaisesti, ja tästä 
Euroopan aluekehitysrahastolle, 
Euroopan sosiaalirahastolle ja 
koheesiorahastolle osoitettavat 
kokonaismäärärahat ovat [x] euroa ja 
[3 000 000 000] euroa on 
nuorisotyöttömyysaloitteelle osoitettavia 
erityismäärärahoja. Ohjelmatyötä varten 
ja määrien ottamiseksi myöhemmin 
unionin yleiseen talousarvioon
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion määrärahoihin tehdään 
vuosittain kahden prosentin indeksikorjaus.

1. Rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat XXX XXX XXX 
XXX euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä 
II olevan vuosijakauman mukaisesti.
Ohjelmatyötä varten ja määrien ottamiseksi 
myöhemmin unionin yleiseen 
talousarvioon kokonaismäärärahoihin
tehdään vuosittain kahden prosentin 
indeksikorjaus.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan liitteessä III a vahvistettuja 
perusteita ja menettelyjä noudattaen 
rahastojen kokonaismäärärahojen 
jäsenvaltiokohtainen vuosijakauma sekä 
liitteessä III b vahvistettuja perusteita ja 
menettelyjä noudattaen 
nuorisotyöttömyysaloitteen 
erityismäärärahojen jäsenvaltiokohtainen 
vuosijakauma ja tukikelpoisten alueiden 
luettelo, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 
kohdan soveltamista.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
määrärahojen vuosijakauma Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 7 
kohdan soveltamista, sekä 
yhteistyöohjelmakohtaisen määrärahojen 
vuosijakauman Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen osalta.

3. Komission aloitteesta 0,35 prosenttia 
kokonaismäärärahoista kohdennetaan 

3. Komission aloitteesta 0,35 prosenttia 
kokonaismäärärahoista kohdennetaan 
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tekniseen tukeen. tekniseen tukeen sen jälkeen, kun niistä 
on vähennetty 84 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetulle Verkkojen Eurooppa -
välineelle annettava tuki ja 84 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetulle Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineelle annettava 
tuki.

Or. en

Tarkistus 212

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”Investoinnit kasvuun” ja työpaikkoihin 
-tavoitteen määrärahat ovat 96,50
prosenttia kokonaismäärärahoista (eli 
yhteensä 327 115 655 850 euroa), ja ne 
kohdennetaan seuraavasti:

1. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen määrärahat ovat XX prosenttia 
kokonaismäärärahoista (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa), ja ne 
kohdennetaan seuraavasti:

a) 48,25 prosenttia (eli yhteensä
163 560 715 122 euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

a) XX prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

b) 10,76 prosenttia (eli yhteensä
36 471 144 190 euroa) siirtymäalueille;

b) XX prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa) 
siirtymäalueille;

c) 16,35 prosenttia (eli yhteensä
55 419 403 116 euroa) kehittyneemmille 
alueille;

c) XX prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa) 
kehittyneemmille alueille;

d) 20,87 prosenttia (eli yhteensä
70 739 863 599 euroa) koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

d) XX prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX XXX euroa) 
koheesiorahastosta tukea saaville 
jäsenvaltioille;

e) 0,27 prosenttia (eli yhteensä
924 529 823 euroa) lisärahoituksena 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
artiklassa määrätyt ehdot.

e) XX prosenttia (eli yhteensä
XXXX XXXX XXXX euroa) 
lisärahoituksena perussopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille 
alueille (XX euroa asukasta kohden) ja 
NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät Itävallan, 
Suomen ja Ruotsin liittymissopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 
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artiklassa määrätyt ehdot.
Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BKT asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
saavat rakennerahastoista määrärahan, joka 
on suuruudeltaan vähintään kaksi 
kolmasosaa niille kaudella 2007–2013 
kohdennetuista määrärahoista.

Kaikki alueet, joiden BKT asukasta kohden 
oli kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
viitekaudelta määritetystä 25 jäsenvaltion 
EU:n BKT:n keskiarvosta mutta joiden 
BTK asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta,
sekä alueet, joille on myönnetty phasing 
out -asema, saavat rakennerahastoista 
määrärahan, joka on suuruudeltaan 
vähintään kaksi kolmasosaa niille kaudella 
2007–2013 kohdennetuista määrärahoista.
Yhdestä alueesta muodostuvat 
saarivaltiot, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen vuonna 2013, ja 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c 
alakohdassa tarkoitettujen luokkien 
kattamat syrjäisimmät alueet saavat 
rahastoista määrärahan, joka on 
suuruudeltaan vähintään neljä viidesosaa 
niille kaudella 2007–2013 kohdistetuista 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 213

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia 
jakoperusteita:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia 
jakoperusteita:

a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus – ottaen 
tarvittaessa huomioon tiettyjen vakavista 
ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista kärsivien alueiden 
erityistilanteen – kansallinen vauraus, 
väestön ikääntyminen ja työttömyysaste;

b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, 

b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, 
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koulutustaso ja asukastiheys; koulutustaso, asukastiheys, nettotulot 
asukasta kohden oikaistuina määrinä, 
koulun keskeyttämisaste, alueiden väliset 
erot (NUTS 3) ja demografisen 
haavoittuvuuden indeksi;

c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus ja pinta-ala.

c) koheesiorahaston osalta väestö, 
kansallinen vauraus ja pinta-ala.

Or. en

Tarkistus 214

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

3. Ohjeellisesti vähintään 25 prosenttia 
vähemmän kehittyneille alueille 
osoitetuista rakennerahastovaroista, 40 
prosenttia siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
ESR:n tarkka osuus kunkin jäsenvaltion 
osalta määritetään 
kumppanuussopimuksesta neuvoteltaessa 
alueiden erityistarpeiden mukaisesti, ja 
osuuden on oltava vähintään yhtä suuri 
kuin osuus kauden 2007–2013 
määrärahoista. Jos kuitenkin alueluokan 
vähimmäisosuus on 
kumppanuussopimuksen mukaan 
pienempi kuin vähimmäismäärä, 
vähennystä on kompensoitava lisäämällä 
muiden alueluokkien osuutta. 
Kansallisella tasolla kaikkien 
alueluokkien osalta muodostuva määrä ei 
näin ollen saa olla pienempi kuin määrä, 
joka muodostuu kansallisella tasolla 
ohjeellisia määriä soveltaen. Tätä 
säännöstä sovellettaessa [Elintarviketuki 
vähäosaisimmille -välineen] kautta 
jäsenvaltiolle myönnetty tuki katsotaan 
osaksi ESR:ään osoitettua 
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rakennerahastojen osuutta.

Or. en

Tarkistus 215

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a. Nuorisotyöttömyysaloitteen 
määrärahat ovat [3 000 000 000] euroa 
nuorisotyöttömyysaloitteen 
erityismäärärahoja ja vähintään
[3 000 000 000] euroa Euroopan 
sosiaalirahaston kohdennettuja 
investointeja.

3 a. Nuorisotyöttömyysaloitteen 
määrärahat ovat XXXX euroa 
nuorisotyöttömyysaloitteen 
erityismäärärahoja ja vähintään XXXX
euroa Euroopan sosiaalirahaston 
kohdennettuja investointeja.

Or. en

Tarkistus 216

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koheesiorahastosta maksettava tuki 
liikenteen infrastruktuurille osana 
Verkkojen Eurooppa -välinettä on
10 000 000 000 euroa.

4. Koheesiorahastosta maksettava tuki
eurooppalaista lisäarvoa tuottaville
liikenteen infrastruktuurihankkeille osana 
Verkkojen Eurooppa -välinettä on XXX
euroa, ja se pannaan täytäntöön 
ainoastaan koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa unionin 
asiaankuuluvan erityislainsäädännön 
mukaisesti.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko kauden 
osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 

Komissio hyväksyy asianomaisia 
jäsenvaltioita kuultuaan
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan a) kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko kauden 
osalta siirrettävä määrä ja b) ne 
eurooppalaista lisäarvoa tuottavat 
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vähennetään vastaavasti. liikenteen infrastruktuurihankkeet, jotka 
jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa ja 
jotka sisältyvät niihin hankkeisiin, jotka 
on alustavasti määritelty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 liitteessä 1.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
mainittua koheesiorahastosta annettavaa 
tukea vastaavat vuotuiset määrärahat 
merkitään vuoden 2014 
talousarviomenettelyssä Verkkojen 
Eurooppa -välineen asianmukaisiin 
budjettikohtiin.
Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012[28] [13] artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen liitteessä 1 olevan 
luettelon mukaisten hankkeiden osalta 
painottamalla mahdollisimman pitkälle 
hankkeita, jotka vastaavat
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Edellä mainittuun tukeen oikeutettujen 
hankkeiden valinnan perustana on oltava 
niiden kehitysaste, laatu ja 
eurooppalainen lisäarvo, se on tehtävä
Verkkojen Eurooppa –välineessä1

määriteltyjen menettelyjen, tavoitteiden ja 
perusteiden mukaisesti1 ja kunkin 
jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista siirrettäviä 
määriä vastaavasti ja siinä on täysin 
noudatettava koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa 31 päivään joulukuuta 
2016 asti.

Siirrettyjen varojen mahdollisimman 
tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi 
kaikissa koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota Verkkojen 
Eurooppa -välineen mukaisiin 
ohjelmatukitoimiin, joiden tavoitteena on 
vahvistaa tämän välineen tavoitteiden 
mukaisten hankkeiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyviä institutionaalisia 
valmiuksia ja julkisen hallinnon ja 
julkisten palvelujen tehokkuutta.
Sellaisten koheesiorahaston tukeen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden tukemiseksi, 
joilla voi olla vaikeuksia suunnitella 
kehitysasteeltaan, laadultaan ja 
eurooppalaiselta lisäarvoltaan riittäviä 
hankkeita, esitetään vähintään vuosittain 
lisäehdotuspyyntöjä Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) N:o 
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[…]/2012 (11 artiklan 2 kohdan) 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 217

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, 
joissa BKT:n keskimääräinen kasvu 
[2007–2009] on negatiivinen ja joiden 
käyttöaste 1 päivänä tammikuuta 2012 on 
yli [X] prosenttia, rajauskerroin asetetaan 
vähintään samalle tasolle kuin nykyisellä 
kaudella ja pienennetään näin 
enimmäismäärää ottaen huomioon 
kalastuksen ja maaseudun kehittämisen 
rahastojen poissulkeminen.

Or. en

Tarkistus 218

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on 
2 500 000 000 euroa.

5. Rakennerahastoista Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoitteen perusteella 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineelle] myönnetty tuki on XXX XXX 
XXX euroa.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista koko kauden 
osalta siirrettävä määrä 
jäsenvaltiokohtaisesti. Kullekin 
jäsenvaltiolle osoitettuja 

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
rakennerahastomäärärahoista koko kauden 
osalta siirrettävä määrä 
jäsenvaltiokohtaisesti. Kullekin 
jäsenvaltiolle osoitettuja 
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rakennerahastomäärärahoja vähennetään 
vastaavasti.

rakennerahastomäärärahoja vähennetään 
vastaavasti.

Ensimmäisessä alakohdassa mainittua 
rakennerahastoista annettavaa tukea 
vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään 
vuoden 2014 talousarviomenettelyssä 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineen] asianmukaisiin budjettikohtiin.

Ensimmäisessä alakohdassa mainittua 
rakennerahastoista annettavaa tukea 
vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään 
vuoden 2014 talousarviomenettelyssä 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineen] asianmukaisiin budjettikohtiin.

Or. en

Tarkistus 219

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

Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteeseen tarkoitetuista EAKR:n
määrärahoista 0,2 prosenttia kohdennetaan 
komission aloitteesta innovatiivisille 
toimenpiteille kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen alalla.

7. Tavoitteeseen ”Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” tarkoitetuista
rakennerahastojen määrärahoista
XXXX miljoonaa euroa kohdennetaan 
komission aloitteesta kestävän 
kaupunkikehityksen alan innovatiivisille 
toimenpiteille.

Or. en
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Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,50 prosenttia 
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 878 104 182 euroa.)

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat ohjeellisesti 7 
prosenttia rahastojen 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevista kokonaismäärärahoista kaudella 
2014–2020 (eli yhteensä XX XXX XXX
euroa).

Or. en

Tarkistus 222

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tässä artiklassa, artikloissa 16, 83, 
85, 86, 89 ja 110, liitteessä I [yhteinen 
strategiakehys] ja liitteessä X 
[täydentävyys] sekä EAKR-asetuksen 4 
artiklassa, ESR-asetuksen 4 artiklassa, 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa ja 
nuorisotyöllisyysaloitteessa, syrjäisimpiin 
alueisiin kuuluva Mayotte katsotaan 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
luokkaan kuuluvaksi NUTS 2 -alueeksi. 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
Mayotten alue katsotaan NUTS 3 -
alueeksi.

Or. en
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Tarkistus 223

Ehdotus asetukseksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varojen siirtoa koskeva kielto Varojen siirtoa koskeva kielto

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

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

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

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät yhden tai 
useamman temaattisen tavoitteen 
täytäntöönpanoon, hyväksyä jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksessa, kun se 
toimitetaan ensimmäisen kerran, tekemän 
ehdotuksen siirtää enintään 4 prosenttia
jonkin alueluokan kokonaismäärärahoista 
toisille alueluokille.

Or. en

Tarkistus 224

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä kaudella 
2014–2020 julkisten tai niihin 
rinnastettavien rakenteellisten menojen 
taso vähintään kumppanuussopimuksessa 
vahvistettua tavoitetasoa vastaavana.

3. Jäsenvaltioiden on säilytettävä kaudella 
2014–2020 julkisten tai niihin 
rinnastettavien rakenteellisten menojen
vuosittainen keskimääräinen taso 
vähintään kumppanuussopimuksessa 
vahvistettua tavoitetasoa vastaavana.

Julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen keskimääräinen 
tavoitetaso vuotta kohden vuosina 2014–
2020 on vahvistettava 
kumppanuussopimuksessa, komission 
tekemän kumppanuussopimuksessa 
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toimitettujen tietojen ennakkotarkistuksen 
perusteella ja ottaen huomioon julkisten 
tai niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen keskimääräinen taso vuotta 
kohden kaudella 2007–2013.
Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet ja 
erityis- tai poikkeustilanteet, kuten 
yksityistämiset tai jäsenvaltion julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen poikkeuksellisen tason kaudella 
2007–2013. Ne ottavat myös huomioon
rakennerahastojen kansallisen 
määrärahajaon muutokset verrattuna 
vuosiin 2007–2013.

Vahvistaessaan kyseistä viitetasoa
komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon 
yleiset makrotaloudelliset olosuhteet ja 
erityis- tai poikkeustilanteet, kuten 
yksityistämiset, jäsenvaltion julkisten tai 
niihin rinnastettavien rakenteellisten 
menojen poikkeuksellisen tason kaudella 
2007–2013 ja muiden julkisia 
investointeja kuvaavien indikaattorien 
kehittymisen. Ne ottavat myös huomioon
rahastojen kansallisen määrärahajaon 
muutokset verrattuna vuosiin 2007–2013.

Or. en

Tarkistus 225

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio toteaa jälkitarkistuksessa, 
ettei jäsenvaltio ole säilyttänyt 
kumppanuussopimuksessa vahvistettua 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen tavoitetasoa 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen osalta liitteessä IV esitetyllä 
tavalla, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisun. Päättäessään mahdollisen 
rahoitusoikaisun tekemisestä komissio 
ottaa huomioon sen, onko kyseisen 
jäsenvaltion taloudellinen tilanne 
muuttunut merkittävästi välitarkistuksen 
jälkeen ja onko muutos otettu tuolloin 
huomioon. Rahoitusoikaisun määriä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
annetaan liitteessä IV olevassa 3 kohdassa.

6. Jos komissio toteaa jälkitarkistuksessa, 
ettei jäsenvaltio ole säilyttänyt 
kumppanuussopimuksessa vahvistettua 
julkisten tai niihin rinnastettavien 
rakenteellisten menojen tavoitetasoa 
investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen osalta liitteessä III esitetyllä 
tavalla, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisun. Päättäessään mahdollisen 
rahoitusoikaisun tekemisestä komissio 
ottaa huomioon sen, onko jäsenvaltio 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet 
noudattaakseen komission tässä 
tarkoituksessa antamia suosituksia, ja 
sen, onko kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen tilanne muuttunut 
merkittävästi välitarkistuksen jälkeen ja 
onko muutos otettu tuolloin huomioon.
Rahoitusoikaisun määriä koskevat 
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yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
liitteessä III olevassa 3 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 226

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 227

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien 
sisältö ja hyväksyminen

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien 
sisältö, hyväksyminen ja muuttaminen

Or. en

Tarkistus 228

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 koskee 
yhtä rahastoa ja yhtä alueluokkaa lukuun 
ottamatta koheesiorahastoa ja vastaa yhtä 
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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.

temaattista tavoitetta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 52 artiklan soveltamista, ja 
käsittää yhden tai useamman kyseiseen 
temaattiseen tavoitteeseen kuuluvan 
ensisijaisen investointikohteen 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Tarpeen mukaan ja temaattisesti 
johdonmukaisen yhdennetyn 
lähestymistavan vaikutuksen ja 
tehokkuuden lisäämiseksi toimintalinja 
voi:

a) koskea useampaa kuin yhtä 
alueluokkaa;
b) yhdistää yhden tai useamman 
täydentävän ensisijaisen 
investointikohteen EAKR:stä, 
koheesiorahastosta ja ESR:stä yhden 
temaattisen tavoitteen alaisuuteen;
c) asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa yhdistää eri temaattisten 
tavoitteiden piiriin kuuluvia täydentäviä 
ensisijaisia investointikohteita, jotta ne 
edistäisivät mahdollisimman tehokkaasti 
toimintalinjaa; 
d) ESR:n osalta yhdistää 9 artiklan 8, 9, 
10 ja 11 kohdassa esitettyihin eri 
temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia 
investointikohteita, jotta edistetään niiden 
vaikutusta muihin toimintalinjoihin.
Jäsenvaltiot voivat yhdistää kaksi tai 
useampia vaihtoehdoista a–d.

(Komission ehdotuksen 1 kohdan viimeinen lause (lyhennettynä) on parlamentin 
tarkistuksessa d alakohta.)

Or. en
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Tarkistus 229

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelmassa on vahvistettava 2. Toimenpideohjelman on edistettävä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa sekä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, ja siinä on oltava

a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja joka 
sisältää seuraavat osat:

a) perustelut valituille temaattisille 
tavoitteille, vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille ja määrärahoille, 
ottaen huomioon kumppanuussopimus ja 
pitäen lähtökohtana 121 artiklan 2 
kohdan mukaisesti annetuissa 
asiaankuuluvissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuissa 
asiaankuuluvissa neuvoston suosituksissa 
todettujen alueellisten ja tarvittaessa 
kansallisten tarpeiden kartoitusta 
ennakkoarviointi huomioon ottaen.

i) tarvekartoitus, jonka lähtökohtina ovat 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa sekä neuvoston 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamissa suosituksissa 
todetut haasteet ja jossa otetaan 
huomioon yhdennetyt suuntaviivat sekä 
kansalliset ja alueelliset erityispiirteet;
ii) perustelu valituille temaattisille 
tavoitteille ja vastaaville ensisijaisille 
investointikohteille, kumppanuussopimus 
ja ennakkoarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen;
(Komission ehdotuksen i ja ii alakohta (yhdistettyinä ja muutettuina) ovat parlamentin 
tarkistuksessa a alakohta.)

Or. en



PR\937861FI.doc 169/250 PE487.740v04-00

FI

Tarkistus 230

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin toimintalinjan osalta: b) kunkin toimintalinjan osalta, teknistä 
tukea lukuun ottamatta:

i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet;

i) ensisijaiset investointikohteet ja 
vastaavat erityistavoitteet;

ii) yhteiset ja erityiset tuotos- ja
tulosindikaattorit sekä tarvittaessa
lähtöarvo ja määrällinen tavoitearvo 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;

ii) ohjelmatyön tulossuuntautuneisuuden 
vahvistamiseksi kunkin erityistavoitteen 
odotetut tulokset ja vastaavat
tulosindikaattorit sekä lähtöarvo ja
tarvittaessa määrällinen tavoitearvo 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;

iii) tuettavien toimenpiteiden kuvaus, jossa 
eritellään tapauksen mukaan myös 
tärkeimmät kohderyhmät, erityiset 
kohdealueet ja tuensaajatyypit, sekä
selostus rahoitusvälineiden suunnitellusta 
käytöstä;

iii) kuvaus kunkin ensisijaisen 
investointikohteen mukaisesti tuettavien 
toimenpiteiden tyypistä ja esimerkeistä ja 
niiden odotetusta vaikutuksesta 
i alakohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseen, myös 
toimien valintaa ohjaavat periaatteet, ja
tapauksen mukaan tärkeimmät 
kohderyhmät, erityiset kohdealueet ja
tuensaajien tyypit sekä rahoitusvälineiden
suunniteltu käyttö ja suurhankkeet;

iv) vastaavat tukitoimien luokat, jotka 
perustuvat komission 
täytäntöönpanosäädöksillä 143 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti
hyväksymään nimikkeistöön, sekä 
suunnitelman mukaisten varojen 
ohjeellinen jakautuminen;

iv) kunkin ensisijaisen investointikohteen 
tuotosindikaattorit, joiden odotetaan 
vaikuttavan tuloksiin, määrällinen 
tavoitearvo mukaan luettuna, 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti;

iv a) määritellyt täytäntöönpanovaiheet ja 
taloudelliset ja tuotosindikaattorit, joita 
käytetään välitavoitteina ja tuloskehyksen 
tavoitteina 19 artiklan 1 kohdan ja liitteen 
(xx) mukaisesti;
iv b) vastaavat toimintaluokat, jotka 
perustuvat komission 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
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täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymään 
nimikkeistöön, ja ohjelmoitujen varojen 
ohjeellinen jako;
iv c) tarvittaessa yhteenveto teknisen tuen 
suunnitellusta käytöstä, mukaan lukien 
tarpeen mukaan toimenpiteet, joilla 
parannetaan ohjelmien hallintoon ja 
valvontaan osallistuvien viranomaisten ja 
tuensaajien hallinnollisia valmiuksia;

(Parlamentin tarkistuksen uusi iv a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen e alakohdan 
I alakohta (muutettu) ja uusi iv b alakohta oli komission ehdotuksen b alakohdan iv alakohta.)

Or. en

Tarkistus 231

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kunkin tekniseen tukeen liittyvän 
toimintalinjan osalta
i) erityistavoitteet;
ii) kunkin erityistavoitteen odotetut 
tulokset ja, silloin kun se on toimien 
luonteen vuoksi objektiivisesti perusteltua, 
vastaavat tulosindikaattorit lähtö- ja 
tavoitearvoineen rahastokohtaisten 
sääntöjen mukaisesti;
iii) kuvaus tuettavista toimenpiteistä ja 
niiden odotetusta vaikutuksesta 
i alakohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseen;
iv) tuotosindikaattorit, joiden odotetaan 
vaikuttavan tuloksiin,
v) vastaavat tukitoimien luokat, jotka 
perustuvat komission 143 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymään 
nimikkeistöön, sekä suunnitelman 
mukaisten varojen ohjeellinen 
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jakautuminen;
Edellä olevaa ii alakohtaa ei sovelleta, jos 
unionin rahoitusosuus toimintalinjaan tai 
-linjoihin, jotka koskevat teknistä apua 
toimenpideohjelmassa, ei ylitä 
15 000 000:tä euroa.

Or. en

Tarkistus 232

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle aluekehitykseen 
sovellettavalle yhdennetylle 
lähestymistavalle mukaan lukien

Poistetaan.

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, EAKR:n, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston sekä muiden unionin 
ja kansallisten rahoitusvälineiden
keskinäinen koordinointi sekä 
koordinointi EIP:n kanssa;
ii) tapauksen mukaan suunniteltu 
yhdennetty lähestymistapa kaupunki-, 
maaseutu-, rannikko- ja kalastusalueiden 
sekä alueiden, joihin liittyy alueellisia 
erityispiirteitä, alueelliseen kehittämiseen, 
ja erityisesti 28 ja 29 artiklaan liittyvät 
täytäntöönpanojärjestelyt;
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 
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toimenpiteisiin suunnattavan ESR:n tuen 
ohjeellinen vuotuinen jako;
iv) sellaisten alueiden määrittäminen, 
joilla toteutetaan paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita;
v) sellaisia alueiden välisiä ja valtioiden 
välisiä toimia koskevat järjestelyt, joissa 
tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä 
muussa jäsenvaltiossa;
vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

Or. en

Tarkistus 233

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, 
jolla vastataan köyhyydestä eniten 
kärsivien maantieteellisten alueiden 
erityistarpeisiin sekä suurimmassa 
syrjintä- tai syrjäytymisvaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, jolloin erityistä 
huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, sekä määrärahojen 
alustava jako;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 234

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) järjestelyt rahastojen täytäntöönpanon 
vaikuttavuuden varmistamiseksi, muun 
muassa seuraavat:

Poistetaan.

i) 19 artiklan 1 kohdan mukainen 
tuloskehys;
ii) kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä 
täyttämättä olevien, liitteen V mukaisesti 
määritettyjen ennakkoehtojen osalta 
kuvaus kunkin ennakkoehdon 
täyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
sekä kyseisten toimenpiteiden aikataulu;
iii) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että kumppanit 
osallistuvat toimenpideohjelman 
valmisteluun, sekä kumppanien rooli 
toimenpideohjelman täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 235

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) järjestelyt rahastojen täytäntöönpanon 
tehokkuuden varmistamiseksi, muun 
muassa seuraavat:

Poistetaan.

i) suunniteltu teknisen tuen käyttö 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla 
lisätään viranomaisten ja tuensaajien 
hallinnollisia valmiuksia, sekä 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat 
tiedot kyseisen toimintalinjan osalta;
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ii) arvio tuensaajille aiheutuvasta 
hallinnollisesta rasituksesta sekä sen 
vähentämiseksi suunnitellut toimet ja 
vastaavat tavoitteet;
iii) luettelo suurhankkeista, joissa 
pääurakoiden toteuttamisen arvioitu 
aloituspäivä on ennen 1 päivää 
tammikuuta 2018;

Or. en

Tarkistus 236

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) rahoitussuunnitelma, jossa on seuraavat 
kaksi taulukkoa:

g) rahoitussuunnitelma, jossa on seuraavat 
kaksi taulukkoa:

i) taulukko, jossa eritellään 
vuosikohtaisesti 53, 110 ja 111 artiklan 
mukaisesti kustakin rahastosta annettavaan 
tukeen varatut kokonaismäärärahat;

i) taulukko, jossa eritellään 
vuosikohtaisesti 53, 110 ja 111 artiklan 
mukaisesti kustakin rahastosta annettavaan 
tukeen varatut kokonaismäärärahat; 

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

ii) taulukko, jossa täsmennetään kustakin 
rahastosta annettavan tuen 
kokonaismäärärahat ja kansallinen 
osarahoitus koko ohjelmakauden, 
toimenpideohjelman ja kunkin 
toimintalinjan osalta. Niiden 
toimintalinjojen osalta, jotka koskevat 
useita alueluokkia, taulukossa on 
esitettävä rahastoista annettavan tuen 
kokonaismäärärahat ja kansallinen 
osarahoitus kunkin alueluokan osalta.
Niiden toimintalinjojen osalta, joissa 
yhdistetään eri temaattisiin tavoitteisiin 
kuuluvia ensisijaisia investointikohteita, 
taulukossa on esitettävä kustakin 
rahastosta annettavan tuen 
kokonaismäärärahat ja kansallinen 
osarahoitus kunkin vastaavan temaattisen 
tavoitteen osalta.

Mikäli kansallinen osarahoitus koostuu Mikäli kansallinen osarahoitus koostuu 
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julkisesta ja yksityisestä osarahoituksesta, 
taulukossa esitetään rahoituksen 
ohjeellinen jakautuminen julkisten ja 
yksityisten osuuksien kesken. Siinä 
esitetään tiedotustarkoituksessa suunniteltu 
EIP:n osuus;

julkisesta ja yksityisestä osarahoituksesta, 
taulukossa esitetään rahoituksen 
ohjeellinen jakautuminen julkisten ja 
yksityisten osuuksien kesken. Siinä 
esitetään tiedotustarkoituksessa suunniteltu 
EIP:n osuus;

(Komission ehdotuksen ii alakohdan toinen osa on parlamentin tarkistuksessa g alakohdan 
viimeinen alakohta.)

Or. en

Tarkistus 237

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) Kunkin toimenpideohjelman, ei 
kuitenkaan sellaisten, joissa tekninen tuki 
toteutetaan erityisenä 
toimenpideohjelmana, on sisällettävä 
seuraavat:

Poistetaan.

i) hyväksynnän antavan elimen, 
hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen sekä tarvittaessa 
tarkastusviranomaisen yksilöinti;
ii) sen elimen yksilöinti, jolle komissio 
suorittaa maksut.

Or. en

Tarkistus 238

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) luettelo suurhankkeista, jotka on 
suunniteltu pantavaksi täytäntöön 
ohjelmakauden aikana;

(Parlamentin tarkistuksen uusi h a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen f alakohdan 



PE487.740v04-00 176/250 PR\937861FI.doc

FI

iii alakohta (muutettu).) 

Or. en

Tarkistus 239

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin toimenpideohjelman, ei 
kuitenkaan sellaisten, joissa tekninen tuki 
toteutetaan erityisenä 
toimenpideohjelmana, on sisällettävä
seuraavat:

3. Toimenpideohjelmassa on sen sisältö ja 
tavoitteet huomioon ottaen esitettävä 
kuvaus aluekehitystä koskevasta 
yhdennetystä lähestymistavasta ja otettava 
tässä huomioon kumppanuussopimus, ja 
osoitettava, miten se vaikuttaa ohjelman 
tavoitteiden ja odotettujen tulosten 
saavuttamiseen, sekä ilmoitettava 
tapauksen mukaan seuraavat:

i) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
siihen sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;

a) lähestymistapa paikallisyhteisöjen 
omien kehittämisvälineiden käyttöön ja 
periaatteet sen täytäntöönpanoalojen 
määrittämiselle;

ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana 
ja varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset;

b) EAKR:n tuen ohjeellinen määrä 
kestävää kaupunkikehitystä koskeviin 
yhdennettyihin toimiin, jotka on tarkoitus 
toteuttaa asetuksen (EU) N:o [EAKR] 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä 
yhdennettyihin toimiin suunnattavan 
ESR:n tuen ohjeellinen jako;

iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 

c) lähestymistapa yhdennettyjen 
alueellisten investointien välineen 
käyttöön muissa kuin b alakohdassa 
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tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-
ja toimitasolla.

tarkoitetuissa tapauksissa ja niiden 
ohjeelliset määrärahat kustakin 
toimintalinjasta;

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen 
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

d) sellaisia toimenpideohjelmiin sisältyviä 
alueiden välisiä ja valtioiden välisiä 
toimia koskevat järjestelyt, joissa 
tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä 
muussa jäsenvaltiossa;

e) jäsenvaltioiden ja alueiden 
osallistuessa makroalue- tai 
merialuestrategioihin, jäsenvaltion 
määrittelemän ohjelma-alueen tarpeiden 
mukaisesti suunniteltujen tukitoimien 
näitä strategioita edistävä vaikutus.

(Parlamentin tarkistuksen b alakohta oli alun perin komission ehdotuksen c alakohdan iii 
alakohta (muutettu), parlamentin tarkistuksen d alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 
c alakohdan v alakohta (muutettu) ja parlamentin tarkistuksen e alakohta oli komission 
ehdotuksen c alakohdan vi alakohta (muutettu).)

Or. en

Tarkistus 240

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on laadittava 
toimenpideohjelma komission 
vahvistaman mallin mukaisesti.

4. Lisäksi toimenpideohjelmassa on 
esitettävä

Komissio hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 143 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

a) tapauksen mukaan käsitelläänkö siinä 
ja millä tavoin käsitellään köyhyydestä 
eniten kärsivien maantieteellisten 
alueiden erityistarpeita sekä suurimmassa 
syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien kohderyhmien tarpeita, 
kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin henkilöihin, ja soveltuvin osin 
vaikutus kumppanuussopimuksessa tätä 
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varten vahvistettuun yhdennettyyn 
lähestymistapaan.

b) tapauksen mukaan käsitelläänkö siinä 
ja millä tavoin käsitellään alueiden 
väestörakenteeseen liittyviä haasteita sekä 
sellaisten alueiden tarpeita, jotka kärsivät 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklassa tarkoitetuista 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista, sekä vaikutus 
kumppanuussopimuksessa tätä varten 
vahvistettuun yhdennettyyn 
lähestymistapaan.

(Parlamentin tarkistuksen a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 2 kohdan d 
alakohta (muutettu).) 

Or. en

Tarkistus 241

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa toimenpideohjelman
hyväksymistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

5. Toimenpideohjelmassa on esitettävä

a) hallintoviranomainen, tapauksen 
mukaan todentamisviranomainen ja 
tarkastusviranomainen;
b) elin, jolle komissio suorittaa maksut;
c) toimet, jotka on toteutettu sen 
varmistamiseksi, että 5 artiklassa 
tarkoitetut kumppanit osallistuvat 
toimenpideohjelman valmisteluun, sekä 
kumppanien rooli toimenpideohjelman 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa.

(Parlamentin tarkistuksen a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 2 kohdan h 
alakohdan i alakohta (muutettu), parlamentin tarkistuksen b alakohta oli alun perin 
komission ehdotuksen 2 kohdan h alakohdan ii alakohta ja parlamentin tarkistuksen c 
alakohta oli komission ehdotuksen 2 kohdan h alakohdan iii alakohta (muutettu).)
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Or. en

Tarkistus 242

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimenpideohjelmassa on myös 
kumppanuussopimuksen sisällön ja 
kunkin jäsenvaltion institutionaalisen 
kehyksen mukaisesti esitettävä seuraavat:
a) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
sekä muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden keskinäinen 
koordinointi sekä koordinointi EIP:n 
kanssa, samalla, kun otetaan huomioon 
liitteessä I esitetyn yhteisen strategisen 
kehyksen asiaankuuluvat säännökset;
b) kunkin toimenpideohjelmaan 17 
artiklan ja liitteen (xx) mukaisesti 
sovellettavan ennakkoehdon osalta arvio 
siitä, ovatko ennakkoehdot täyttyneet 
kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä, 
sekä kumppanuussopimukseen sisältyvän 
yhteenvedon mukaisesti kuvaus 
ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutettavista toimista, niiden 
täytäntöönpanosta vastaavista elimistä ja 
toteutusaikataulusta, jos ennakkoehtoja ei 
ollut täytetty;
c) yhteenveto tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen arvioinnista ja 
tarvittaessa rasituksen vähentämiseksi 
suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden 
suuntaa-antavasta aikataulusta.

(Parlamentin tarkistuksen a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 2 kohdan c 
alakohdan i alakohta (muutettu), parlamentin tarkistuksen b alakohta oli alun perin 
komission ehdotuksen 2 kohdan e alakohdan ii alakohta (muutettu) ja parlamentin 
tarkistuksen c alakohta oli komission ehdotuksen 2 kohdan f alakohdan ii alakohta 
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(muutettu).)

Or. en

Tarkistus 243

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Kunkin toimenpideohjelman 
merkityksellisyyttä ohjelmien sisällön ja 
tavoitteiden kannalta koskevan 
jäsenvaltion asianmukaisesti perustellun 
arvion pohjalta on kussakin 
toimenpideohjelmassa, lukuun ottamatta 
sellaisia, joissa tekninen tuki toteutetaan 
erityisenä toimenpideohjelmana, 
esitettävä seuraavat:
a) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla toimien valinnassa otetaan 
huomioon ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset, resurssitehokkuus, 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
siihen sopeutuminen, selviytymis- ja 
palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä 
riskien ehkäisy ja hallinta;
b) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana 
ja varsinkin, kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus, ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset;
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c) kuvaus toimenpideohjelman miesten ja 
naisten tasa-arvoa edistävistä 
vaikutuksista ja tapauksen mukaan 
järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottaminen toimenpideohjelma- ja 
toimitasolla.
Kun jäsenvaltiot esittävät Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, ne voivat liittää ehdotukseen 
kansallisen tasa-arvoelimen lausunnon ii 
ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

(Parlamentin tarkistuksen 3 kohdan johdantolause oli alun perin komission ehdotuksen 3 
kohta (muutettu), parlamentin tarkistuksen a alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 3 
kohdan i alakohta, parlamentin tarkistuksen c alakohta oli alun perin komission ehdotuksen 3 
kohdan iii alakohta ja parlamentin tarkistuksen viimeinen alakohta oli komission ehdotuksen 
3 kohdan 2 alakohta (muutettu).

Or. en

Tarkistus 244

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Kun jäsenvaltio laatii korkeintaan 
yhden toimenpideohjelman kutakin 
rahastoa kohti, toimenpideohjelman 
tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan, 
3 kohdan a, c ja d alakohdan, 4 kohdan ja 
6 kohdan soveltamisalaan kuuluvat osat 
voidaan sisällyttää siihen ainoastaan
kumppanuussopimuksen asiaa koskevien 
määräyksien nojalla.

Or. en
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Tarkistus 245

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 d. Toimenpideohjelman laatimisessa on 
noudatettava mallia, jonka komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 246

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 e. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jolla hyväksytään kaikki 
toimenpideohjelman tämän artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat osat (mukaan 
lukien sen mahdolliset tulevat muutokset), 
lukuun ottamatta tämän artiklan 
2 kohdan b alakohdan vi alakohdan, 
2 kohdan e alakohdan, 4 kohdan, 
5 kohdan, 6 kohdan a ja c alakohdan sekä 
7 kohdan soveltamisalaan kuuluvia osia, 
joiden soveltamisesta vastaavat 
jäsenvaltiot.

Or. en
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Tarkistus 247

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 5 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 f. Hallintoviranomaisen on annettava 
komissiolle tiedoksi mahdolliset päätökset, 
joilla muutetaan toimenpideohjelman 
sellaisia osia, jotka eivät kuulu komission 
10 kohdan nojalla antaman päätöksen 
soveltamisalaan, kuukauden kuluessa 
päätöksen päivämäärästä. Päätöksessä on 
ilmoitettava sen voimaantulopäivä, joka ei 
saa olla aikaisempi kuin sen 
antamispäivä.

Or. en

Tarkistus 248

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään viiteen prosenttiin 
asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

2. EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa 
täydentävästi ja enintään kymmeneen
prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin 
voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta 
siihen sovellettavien 
tukikelpoisuussääntöjen perusteella 
edellyttäen, että kyseiset kustannukset ovat 
tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät 
suoraan siihen.

Or. en
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Tarkistus 249

Ehdotus asetukseksi
90 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea toimenpideohjelman tai 
toimenpideohjelmien osana toimea, johon 
sisältyy täsmällisen taloudellisen tai 
teknisen tehtävän suorittamiseksi 
tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka 
kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 000 
euroa, jäljempänä ’suurhanke’.
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan 
tukea osana toimenpideohjelmaa tai 
toimenpideohjelmia, joiden osalta on 87 
artiklan 10 kohdan nojalla tehty 
komission päätös, toimea, johon sisältyy 
täsmällisen taloudellisen tai teknisen 
tehtävän suorittamiseksi tarkoitettu 
yhtenäinen työ-, toimi- tai 
palvelukokonaisuus, jolla on selvästi 
määritetyt tavoitteet ja jonka osalta 
tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat 
yli 50 000 000 euroa ja yli 75 000 000 
euroa, jos kyseessä ovat 9 artiklan 7 
kohdan mukaista temaattista tavoitetta 
edistävät toimet, jäljempänä ”suurhanke”.
Rahoitusvälineitä ei katsota 
suurhankkeiksi.

Or. en

Tarkistus 250

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle toimitettavat tiedot Suurhankkeiden hyväksymiseksi 
tarvittavat tiedot

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

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

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

a) suurhankkeen täytäntöönpanosta
vastaava elin ja sen kapasiteetti;

b) investointia ja sen sijaintia koskeva 
kuvaus ja tiedot;

b) investointia ja sen sijaintia koskeva 
kuvaus;
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c) kokonaiskustannukset ja tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ottaen huomioon 54 
artiklassa säädetyt vaatimukset;

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

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

d)  suoritetut toteutettavuustutkimukset ja
vaihtoehtojen arviointi sekä tulokset;

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

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

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

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

f a) kuvaus ehdotetusta julkisesta 
kuulemisesta ja 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien osallistumisesta;

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

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

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

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

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

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

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

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa annetaan ohjeita e alakohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
kustannus-hyötyanalyysin suorittamisessa
käytettävistä menettelyistä.

Jäsenvaltion aloitteesta riippumattomat 
asiantuntijat voivat arvioida edellä 91 
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artiklan a–i kohdassa tarkoitetut tiedot
komission teknisen tuen avulla tai 
arvioinnin voivat tehdä muut 
riippumattomat asiantuntijat 
yhteisymmärryksessä komission kanssa. 
Muissa tapauksissa jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle 91 artiklan a–i 
kohdassa tarkoitetut tiedot heti kun ne 
ovat saatavilla.

Suurhankkeita koskevat tiedot on 
esitettävä noudattaen mallia, jonka
komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 143 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

 Komissio säätää
täytäntöönpanosäädöksillä suurhankkeen 
laadunarvioinnissa käytettävän 
menettelyn yhtäläisistä edellytyksistä ja 
määrittelee mallin 91 artiklan a–i 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 143 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 251

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 252

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Hyväksymispäätöksen 
edellytyksenä on, että ensimmäinen 
urakkasopimus tehdään kahden vuoden 
kuluessa päätöksen päivämäärästä.

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
tiedot on toimitettu 91 artiklan mukaisesti. 
Päätöksessä määritellään fyysinen kohde, 
rahoitusmäärä, johon toimintalinjan 
osarahoitusosuutta sovelletaan, edistymisen 
seurantaan käytettävät fyysiset ja 
taloudelliset indikaattorit sekä 
suurhankkeen odotettavissa olevat 
vaikutukset kyseisen toimintalinjan tai 
kyseisten toimintalinjojen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Hyväksymispäätöksen 
edellytyksenä on, että ensimmäinen 
urakkasopimus tehdään kahden vuoden 
kuluessa päätöksen päivämäärästä.
Hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, 
että ensimmäinen urakkasopimus tehdään 
kolmen vuoden kuluessa päätöksen 
päivästä, kun on kyse julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuusrakenteiden puitteissa 
toteutettavasta toimesta tai julkisen 
yhteisön ja yksityisen sektorin yhteisön 
välisen kumppanuussopimuksen 
allekirjoittamisesta. Jos esimerkiksi 
suurhankkeiden toteuttamiseen liittyvistä 
hallinnollisista ja oikeudellisista 
menettelyistä aiheutuu viivästymistä, 
komissio voi jäsenvaltion asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä, jonka se esittää 
kahden vuoden kuluessa päätöksestä, 
hyväksyä delegoidulla säädöksellä 
päätöksen kauden jatkamisesta enintään 
kahdella vuodella.

Or. en
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Tarkistus 253

Ehdotus asetukseksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka määrittelyn ja hallinnoinnin
lähtökohtina ovat sillä saavutettavat 
tuotokset ja tulokset. Siihen kuuluu joukko 
hankkeita, jotka toteutetaan tuensaajan 
vastuulla toimenpideohjelman tai -
ohjelmien osana; infrastruktuurin 
toimittamista koskevat hankkeet jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle.
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin.
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi.

1. Yhteinen toimintasuunnitelma on toimi, 
jonka soveltamisala on määritelty ja jonka
hallinnoinnin lähtökohtana ovat sillä 
saavutettavat tuotokset ja tulokset. Siihen 
kuuluu hanke tai joukko hankkeita, jotka 
toteutetaan tuensaajan vastuulla 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien osana; 
infrastruktuurin toimittamista koskevat 
hankkeet jäävät soveltamisalan 
ulkopuolelle. Yhteisen 
toimintasuunnitelman tuotokset ja tulokset 
sovitaan jäsenvaltion ja komission välillä, 
ja tarkoituksena on, että yhteinen 
toimintasuunnitelma edistää 
toimenpideohjelmille asetettujen erityisten 
tavoitteiden toteuttamista ja muodostaa 
pohjan rahastoista annettavalle tuelle.
Tulosten on kytkeydyttävä yhteisen 
toimintasuunnitelman suoriin vaikutuksiin.
Tuensaajan on oltava julkisoikeudellinen 
yhteisö. Yhteisiä toimintasuunnitelmia ei 
katsota suurhankkeiksi.

2. Yhteiselle toimintasuunnitelmalle 
annetun julkisen tuen on oltava vähintään 
10 000 000 euroa tai 20 prosenttia 
toimenpideohjelman tai -ohjelmien 
julkisesta tuesta, sen mukaan kumpi on 
pienempi.

2. Yhteiseen toimintasuunnitelmaan 
kohdistettujen julkisten menojen on oltava 
vähintään 10 000 000 euroa tai 20 
prosenttia toimenpideohjelman tai -
ohjelmien julkisesta tuesta, sen mukaan 
kumpi on pienempi. Kokeiluhankkeen 
toteuttamisessa kunkin 
toimenpideohjelman yhteen yhteiseen 
toimintasuunnitelmaan kohdistettujen 
julkisten menojen vähimmäismääräksi 
voidaan määrätä 5 000 000 euroa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
nuorisotyöllisyysaloitteeseen.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
nuorisotyöllisyysaloitteeseen.

Or. en
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Tarkistus 254

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen toimintasuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat osatekijät:

Yhteisen toimintasuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat osatekijät:

1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja -
tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut 
maakohtaiset suositukset ja jäsenvaltioiden 
ja unionin talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat sekä neuvoston
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antamat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

1) yhteisen toimintasuunnitelman 
perusteina olevien kehitystarpeiden ja -
tavoitteiden analyysi, jossa otetaan 
huomioon toimenpideohjelmien tavoitteet 
ja tarvittaessa perussopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut
asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset 
ja jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetut neuvoston
asiaankuuluvat suositukset, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
työllisyyspolitiikassaan;

Or. en

Tarkistus 255

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) välitavoitteiden, tuotosten ja tulosten 
saavuttamisesta aiheutuvat kustannukset 2 
kohtaan liittyen, laskettuina 57 artiklan 4 
kohdan sekä ESR-asetuksen 14 artiklan 
mukaisten menetelmien perusteella;

a) välitavoitteiden, tuotosten ja tulosten 
saavuttamisesta aiheutuvat kustannukset 2 
kohtaan liittyen, laskettuina tämän 
asetuksen 57 artiklan 4 kohdan sekä ESR-
asetuksen 14 artiklan mukaisten 
menetelmien perusteella;

b) alustava aikataulu tuensaajalle 
suoritettavista, välitavoitteisiin ja 
tavoitteisiin kytkeytyvistä maksuista;

b) alustava aikataulu tuensaajalle 
suoritettavista, välitavoitteisiin ja 
tavoitteisiin kytkeytyvistä maksuista;

c) toimenpideohjelmittain ja c) toimenpideohjelmittain ja 
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toimintalinjoittain laadittu 
rahoitussuunnitelma, joka sisältää 
tukikelpoisen kokonaismäärän sekä
julkisen tuen.

toimintalinjoittain laadittu 
rahoitussuunnitelma, joka sisältää 
tukikelpoisen kokonaismäärän sekä julkiset 
menot.

Or. en

Tarkistus 256

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio kolmen kuukauden kuluessa 
yhteistä toimintasuunnitelmaa koskevan 
ehdotuksen esittämisestä katsoo, että 
ehdotus ei täytä arviointivaatimuksia, 
komissio esittää jäsenvaltiolle 
huomautuksia. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki sen pyytämät 
tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava yhteistä toimintasuunnitelmaa.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa 
yhteistä toimintasuunnitelmaa koskevan 
ehdotuksen esittämisestä katsoo, että 
ehdotus ei täytä arviointivaatimuksia, 
komissio esittää jäsenvaltiolle 
huomautuksia. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki sen pyytämät 
tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava yhteistä toimintasuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 257

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos mahdolliset huomautukset on otettu 
tyydyttävällä tavalla huomioon, komissio 
antaa yhteisen toimintasuunnitelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun jäsenvaltio on esittänyt ohjelman, 
mutta ei ennen kyseisten 
toimenpideohjelmien hyväksymistä.

2. Jos mahdolliset huomautukset on otettu 
riittävällä tavalla huomioon, komissio 
antaa täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 
toimintasuunnitelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen viimeistään neljän 
kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio 
on esittänyt ohjelman, mutta ei ennen 
kyseisten toimenpideohjelmien 
hyväksymistä.

Or. en
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Tarkistus 258

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 259

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
perustettava yhteisen toimintasuunnitelman 
ohjauskomitea, joka on 
toimenpideohjelmien seurantakomiteasta 
erillinen komitea. Ohjauskomitea 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen on 
perustettava yhteisen toimintasuunnitelman 
ohjauskomitea, joka on asiaankuuluvien
toimenpideohjelmien seurantakomiteasta 
erillinen komitea. Ohjauskomitea 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, ja se raportoi 
hallintoviranomaiselle.
Hallintoviranomainen ilmoittaa 
asiaankuuluvalle seurantakomitealle 
ohjauskomitean työn tuloksista ja 
yhteisen toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanon edistymisestä 100 
artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 114 
artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja 
kumppanuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
asiaankuuluvan hallintoviranomaisen 
kanssa ja kumppanuusperiaatetta 
noudattaen.
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Komissio voi osallistua ohjauskomitean 
työhön neuvonantajan ominaisuudessa.

Komissio voi osallistua ohjauskomitean 
työhön neuvonantajan ominaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 260

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden jättämät yhteisten 
toimintasuunnitelmien muuttamispyynnöt 
on perusteltava asianmukaisesti. Komissio 
arvioi, onko muuttamispyyntö perusteltu 
ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat 
tiedot. Komissio voi esittää huomautuksia, 
ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
antaa päätöksen muuttamispyynnön 
hyväksymisestä viimeistään kolme 
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
virallisesti toimittanut sen, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon. Muutos tulee voimaan 
päätöksen hyväksymispäivänä, jollei 
päätöksessä toisin säädetä.

3. Jäsenvaltioiden jättämät yhteisten
toimintasuunnitelmien muuttamispyynnöt 
on perusteltava asianmukaisesti. Komissio 
arvioi, onko muuttamispyyntö perusteltu 
ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat 
tiedot. Komissio voi esittää huomautuksia, 
ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot. Komissio 
antaa täytäntöönpanosäädöksellä
päätöksen muuttamispyynnön 
hyväksymisestä viimeistään kolme 
kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
virallisesti toimittanut sen, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon. Muutos tulee voimaan 
päätöksen hyväksymispäivänä, jollei 
päätöksessä toisin säädetä.

Or. en

Tarkistus 261

Ehdotus asetukseksi
99 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kaupunkikehitysstrategia tai 
asetuksen … [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa
määritelty muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 

Jos kaupunkikehitysstrategia tai asetuksen 
… [ESR] 12 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu muu alueellinen strategia tai 
sopimus edellyttää yhdennettyä 
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lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä 
investointeja, rahastoista tuetut 
toimenpiteet on toteutettava yhdennettynä 
alueellisena investointina.

lähestymistapaa, johon sisältyy yhden tai 
usean toimenpideohjelman useampaan kuin 
yhteen toimintalinjaan liittyviä ESR:n, 
EAKR:n tai koheesiorahaston
investointeja, toimi voidaan toteuttaa
yhdennettynä alueellisena investointina.

Yhdennetyn alueellisen investoinnin 
puitteissa toteutettu toimi voi saada 
maaseuturahaston tai Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston täydentävää 
taloudellista tukea.

2. Asiaankuuluvissa 
toimenpideohjelmissa eritellään 
suunnitellut integroidut alueelliset 
investoinnit ja esitetään määrärahojen 
alustava jako kustakin toimintalinjasta
kullekin yhdennetylle alueelliselle 
investoinnille.

2. Jos yhdennetty alueellinen investointi 
saa ESR:n, EAKR:n tai koheesiorahaston 
tukea, asiaankuuluvassa 
toimenpideohjelmassa tai -ohjelmissa on 
kuvattava yhdennetyn alueellisen 
investoinnin välineen käyttöä koskeva 
lähestymistapa ja kustakin toimintalinjasta
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
myönnettävät ohjeelliset määrärahat.

Jos yhdennetty alueellinen investointi saa 
maaseuturahaston tai Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston täydentävää 
taloudellista tukea, viitteelliset 
määrärahat ja tuen kattamat toimenpiteet 
on esitettävä asiaankuuluvassa 
ohjelmassa tai ohjelmissa 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta.

3. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt 
mukaan luettuina, huolehtimaan 
yhdennetyn alueellisen investoinnin 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että toimenpideohjelman
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan toimet ja 
tuotokset, joilla on yhteys yhdennettyyn 
alueelliseen investointiin.

4. Jäsenvaltion tai asianomaisten 
hallintoviranomaisten on huolehdittava, 
että ohjelman tai ohjelmien
seurantajärjestelmän avulla on mahdollista 
yksilöidä ne toimintalinjan tai unionin
prioriteetin toimet ja tuotokset, joilla on 
yhteys yhdennettyyn alueelliseen 
investointiin.
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(Huomautus: Kolmannen osan II osaston IV luku Aluekehitys (99 artikla) on siirretty 
kolmannen osan III osaston II a lukuun (uusi)).

Or. en

Tarkistus 262

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ennakkoehtojen täyttämiseen liittyvät 
toimenpideohjelman toimet;

h) jos sovellettavat ennakkoehdot eivät ole 
täyttyneet kumppanuussopimuksen ja 
toimenpideohjelman toimittamispäivänä, 
edistyminen ennakkoehtojen täyttämiseen 
tähtäävissä toimissa;

Or. en

Tarkistus 263

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Seurantakomitean on tutkittava ja 
hyväksyttävä

2. Poiketen siitä, mitä 43 artiklan 3 
kohdassa säädetään, seurantakomitean on 
tutkittava ja hyväksyttävä

Or. en

Tarkistus 264

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpideohjelman 
arviointisuunnitelma ja siihen mahdollisesti 

c) toimenpideohjelman 
arviointisuunnitelma ja siihen mahdollisesti 
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tehtävät muutokset; tehtävät muutokset, myös niiden kuuluessa 
104 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
virkkeen mukaiseen yhteiseen 
arviointisuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 265

Ehdotus asetukseksi
101 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen kertomus viimeistään 30
päivänä huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta, vuoden 2022 loppuun asti.
Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen 
on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 
2015 sekä menojen tukikelpoisuuden 
alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välinen aika.

1. Jäsenvaltioiden on 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus
viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2016
ja tämän jälkeen vuosittain viimeistään 31
päivänä toukokuuta, vuoden 2022 loppuun 
asti. Vuonna 2016 toimitettavan 
kertomuksen on katettava 
varainhoitovuodet 2014 ja 2015 sekä 
menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän 
ja 31 päivän joulukuuta 2013 välinen aika.

1 a. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien 
kertomusten 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on 30 päivä kesäkuuta.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja seuraavista osa-alueista:

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja seuraavista osa-alueista:

a) toimenpideohjelman täytäntöönpano 44 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

a) toimenpideohjelman täytäntöönpano 44 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) suurhankkeiden ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien valmistelun ja 
toteuttamisen edistyminen.

b) suurhankkeiden ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien valmistelun ja 
toteuttamisen edistyminen.

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 44 artiklan 3 
kohdassa vaaditut tiedot ja vuonna 2019 
toimitettavassa vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa mainitun 
artiklan 4 kohdassa vaaditut tiedot; lisäksi 
niissä on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 

3. Vuonna 2017 toimitettavassa 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa 
on esitettävä ja arvioitava 44 artiklan 3 
kohdassa vaaditut tiedot ja vuonna 2019 
toimitettavassa vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa mainitun 
artiklan 4 kohdassa vaaditut tiedot; lisäksi 
niissä on esitettävä ja arvioitava 2 kohdassa 
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tarkoitetut tiedot sekä tarkoitetut tiedot sekä jäljempänä d, g ja j 
alakohdassa esitettyjä osa-alueita 
koskevat tiedot, ja niissä voidaan 
toimenpideohjelmien sisällöstä ja 
tavoitteista riippuen täydentää seuraavia 
muita osa-alueita koskevia tietoja:

a) edistyminen, joka on saavutettu
pantaessa täytäntöön aluekehitykseen
sovellettua yhdennettyä lähestymistapaa,
joka kattaa kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen sekä paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet toimenpideohjelman 
puitteissa;

a) edistyminen, joka on saavutettu
sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä 
lähestymistapaa, mukaan lukien 
väestörakenteeseen liittyvistä haasteista ja 
vakavista tai pysyvistä haitoista kärsivien 
alueiden kehitys, kestävä kaupunkikehitys 
ja toimenpideohjelman puitteissa toteutetut
paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet;

b) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla 
parannetaan jäsenvaltioiden viranomaisten 
ja tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja 
käyttää rahastoja;

b) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla 
parannetaan jäsenvaltioiden viranomaisten 
ja tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja 
käyttää rahastoja;

c) alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen;

c) alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa saavutettu 
edistyminen;

c a) tarpeen mukaan makroalue- ja 
merialuestrategioita edistävä vaikutus;

d) arviointisuunnitelman sekä 
arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

d) arviointisuunnitelman sekä 
arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan 
syrjintää, vammaisten mahdollisuudet 
mukaan luettuina, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

e) toteutetut toimenpiteet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja erityisesti 
vammaisten mahdollisuuksia sekä
torjutaan syrjintää, sekä suoritetut 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelmassa ja toimissa;

f) toteutetut 8 artiklan mukaiset kestävää 
kehitystä tukevat toimenpiteet;

f) toteutetut 8 artiklan mukaiset kestävää 
kehitystä tukevat toimenpiteet;

g) tulokset rahastojen tiedotus- ja 
julkisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu 
osana viestintästrategiaa;

g) tulokset rahastojen tiedotus- ja 
julkisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu 
osana viestintästrategiaa;

h) mahdollisten sosiaalisen innovoinnin 
alaan kuuluvien toimenpiteiden 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

h) mahdollisten sosiaalisen innovoinnin 
alaan kuuluvien toimenpiteiden 
toteuttamisessa saavutettu edistyminen;
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i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa köyhyyden, syrjinnän tai 
syrjäytymisen vaarassa olevien 
kohderyhmien tarpeisiin, kiinnittäen 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
väestöryhmiin, vammaisiin henkilöihin;
pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän 
ulkopuolella oleviin nuoriin; tarvittaessa 
ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat;

j) kumppaneiden osallistuminen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

j) kumppaneiden osallistuminen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Jos jäsenvaltioilla on ainoastaan yksi 
toimenpideohjelma rahastoa kohden, ne 
voivat poikkeuksellisesti yhtenäisyyden 
varmistamiseksi kumppanuussopimuksen 
ja edistymiskertomuksen välillä sisällyttää 
44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
ennakkoehtoja koskevat tiedot sekä 44 
artiklan 4 kohdassa ja tämän kohdan a, b, 
c ja i kohdassa tarkoitetut tiedot vuosina 
2017 ja 2019 toimitettavien vuotuisten 
täytäntöönpanokertomusten ja lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen sijasta 
edistymiskertomukseen, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 100 artiklan 2 
kohdan b alakohdan soveltamiseen.

4. Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset on laadittava 
komission täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamien mallien mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 143 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

4. Vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset on laadittava 
komission täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistamien mallien mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 143 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

(Huomautus: uuteen 1 a kohtaan voidaan vielä esittää monialaisia tarkistuksia N+3:n 
suhteen).

Or. en
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Tarkistus 266

Ehdotus asetukseksi
102 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on viimeistään 31 
päivänä tammikuuta, 30 päivänä 
huhtikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

1. Jäsenvaltion on viimeistään 31 päivänä 
tammikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja 31 
päivänä lokakuuta toimitettava komissiolle 
sähköisesti seurantaa varten seuraavat 
tiedot toimenpideohjelmittain ja 
toimintalinjoittain:

a) toimien yhteenlasketut ja julkiset 
tukikelpoiset kustannukset sekä tuettaviksi 
valittujen toimien lukumäärä;

a) toimien yhteenlasketut ja julkiset 
tukikelpoiset kustannukset sekä tuettaviksi 
valittujen toimien lukumäärä;

b) niiden sopimusten tai muiden 
oikeudellisten sitoumusten tukikelpoisten 
julkisten kustannusten kokonaismäärä, 
joita tuensaajat ovat tehneet tuettaviksi 
valittujen toimien täytäntöönpanon 
yhteydessä;
c) tuensaajien hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot.

c) tuensaajien hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot.

2. Tammikuun 31 päivän tiedonsiirron on 
lisäksi sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. On 
katsottava, että tämä tiedonsiirto täyttää 44 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
koskevan vaatimuksen.

2. Tammikuun 31 päivään mennessä 
suoritetun tiedonsiirron on lisäksi 
sisällettävä edellä mainitut tiedot 
jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. On 
katsottava, että tämä tiedonsiirto täyttää 44 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
taloudellisten tietojen toimittamista 
koskevan vaatimuksen.

3. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 
odottavat esittävänsä maksatushakemuksia 
kuluvan ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta.

3. Tammikuun 31 päivän ja heinäkuun 31 
päivän tiedonsiirtoihin on liitettävä arvio 
siitä, minkä summan arvosta jäsenvaltiot 
odottavat esittävänsä maksatushakemuksia 
kuluvan ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta.

4. Tämän artiklan mukaisten toimitettujen 
tietojen koontipäivä on 
tiedonsiirtokuukautta edeltävän kuukauden 
viimeinen päivä.

4. Tämän artiklan mukaisten toimitettujen 
tietojen koontipäivä on 
tiedonsiirtokuukautta edeltävän kuukauden 
viimeinen päivä.

4 a. Komissio hyväksyy 143 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yhdenmukaiset edellytykset, jotka 
koskevat taloudellisten tietojen 
toimittamisessa käytettävää mallia.

(Huomautus: Myöhemmin on tarkoitus lisätä johdanto-osan kappale, jossa perustellaan 4 a 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn käyttö: Tarkastelumenettelyn käytöstä 
täytäntöönpanosäädösten yhteydessä sovitaan, jos menettelyn valinnalle on riittäviä 
perusteluja, mikä ilmaistaan puheenjohtajavaltion laatimassa johdanto-osan kappaleessa.)

Or. en

Tarkistus 267

Ehdotus asetukseksi
103 artikla - b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tarvittaessa esitys toimenpiteistä ja 
politiikoista, jotka ovat välttämättömiä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ja 
unionin prioriteettien toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 268

Ehdotus asetukseksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
arviointisuunnitelma jokaiselle
toimenpideohjelmalle.
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
seurantakomitealle sen ensimmäisessä 
kokouksessa. Jos yksi seurantakomitea
käsittelee useampaa toimenpideohjelmaa, 
arviointisuunnitelma voi sisältää kaikki 
kyseiset toimenpideohjelmat.

1. Hallintoviranomaisen tai jäsenvaltion on 
laadittava arviointisuunnitelma yhdelle tai 
useammalle toimenpideohjelmalle.
Arviointisuunnitelma on esitettävä 
seurantakomitealle viimeistään vuoden 
kuluttua ohjelman hyväksymisestä.
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2. Hallintoviranomaisten on viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020 toimitettava 
komissiolle kutakin ohjelmaa koskeva 
kertomus, joka sisältää yhteenvedon 
ohjelmakauden aikana tehtyjen arviointien 
tuloksista sekä arvioinnin ohjelman 
tärkeimmistä tuotoksista ja tuloksista.

2. Hallintoviranomaisten on viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2021 toimitettava 
komissiolle kutakin ohjelmaa koskeva 
kertomus, joka sisältää yhteenvedon 
ohjelmakauden aikana tehtyjen arviointien 
tuloksista sekä ohjelman tärkeimmistä 
tuotoksista ja tuloksista, ja liitettävä siihen 
kertomuksessa esitettyjä tietoja koskevia 
huomautuksia.

3. Komissio tekee jälkiarviointeja tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten kanssa.

3. Komissio tekee jälkiarviointeja tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 269

Ehdotus asetukseksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tiedottaminen ja julkistaminen Tiedottaminen ja viestintä
1. Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
vastuulla on

1. Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
vastuulla on

-a) laatia viestintästrategiat;
a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion toimenpideohjelmista 
ja linkit niihin;

a) huolehtia, että perustetaan yksi 
keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
kyseisen jäsenvaltion ja linkit niihin, ja 
myös tietoa ohjelmatyön toteuttamisen 
ajoituksesta ja siihen liittyvistä julkisista 
kuulemisista;

b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimenpideohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

b) tiedottaa mahdollisille tuensaajille 
toimenpideohjelmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista;

c) tehdä koheesiopolitiikan ja rahastojen 
roolia ja saavutuksia tunnetuksi unionin 
kansalaisten keskuudessa järjestämällä 
tiedotus- ja viestintätoimia, joiden aiheina 
ovat kumppanuussopimusten, 
toimenpideohjelmien ja toimien tulokset ja 
vaikutukset.

c) tehdä koheesiopolitiikan ja rahastojen 
roolia ja saavutuksia tunnetuksi unionin 
kansalaisten keskuudessa järjestämällä 
tiedotus- ja viestintätoimia, joiden aiheina 
ovat kumppanuussopimusten, 
toimenpideohjelmien ja toimien tulokset ja 
vaikutukset.
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2. Rahastojen tuen avoimuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden on 
pidettävä yllä luetteloa, joka sisältää toimet 
toimenpideohjelmittain ja rahastoittain 
jaoteltuina csv- tai xml-muodossa;
luetteloon on oltava pääsy keskitetystä 
verkkosivustosta tai keskitetystä 
verkkoportaalista, ja siinä on esitettävä 
luettelo ja yhteenveto kaikista kyseisen 
jäsenvaltion toimenpideohjelmista.

2. Rahastojen tuen avoimuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden tai 
hallintoviranomaisten on pidettävä yllä 
luetteloa, joka sisältää toimet 
toimenpideohjelmittain ja rahastoittain 
jaoteltuina taulukkodatamuodossa, 
esimerkiksi csv- tai xml-muodossa, jolloin 
tietoja voidaan lajitella, hakea, poimia, 
vertailla ja julkaista helposti internetissä. 
Toimien luetteloon on oltava pääsy 
keskitetystä verkkosivustosta tai 
keskitetystä verkkoportaalista, ja siinä on 
esitettävä luettelo ja yhteenveto kaikista 
kyseisen jäsenvaltion 
toimenpideohjelmista.

Toimien luettelon jälleenkäytön 
lisäämiseksi yksityisen sektorin, 
kansalaisyhteiskunnan ja kansallisen 
julkishallinnon piirissä verkkosivustolla 
voidaan viitata selvästi sovellettaviin 
lisenssisääntöihin, joiden nojalla tiedot 
julkaistaan.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kolmas kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä 
vähintään joka kuudes kuukausi.

Liitteessä VI vahvistetaan 
vähimmäistiedot, jotka on esitettävä 
toimista laaditussa luettelossa.

Liitteessä VI vahvistetaan 
vähimmäistiedot, jotka on esitettävä 
toimista laaditussa luettelossa.

3. Liitteessä VI vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
yleisöön kohdistuvia tiedotus- ja
julkisuustoimenpiteitä sekä hakijoihin ja 
tuensaajiin kohdistuvia 
tiedotustoimenpiteitä.

3. Liitteessä VI vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
yleisöön kohdistuvia tiedotus- ja
viestintätoimenpiteitä sekä hakijoihin ja 
tuensaajiin kohdistuvia 
tiedotustoimenpiteitä.

4. Komissio vahvistaa toimia koskevien 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden 
tekniset seikat sekä symbolin laatimista 
koskevat ohjeet ja standardivärien 
määritelmän täytäntöönpanosäädöksillä
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio hyväksyy 143 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäädöksillä 
yhdenmukaiset edellytykset toimia 
koskevien tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden teknisille seikoille 
sekä symbolin laatimista koskeville 
ohjeille ja standardivärien määritelmälle.

Or. en



PE487.740v04-00 202/250 PR\937861FI.doc

FI

Tarkistus 270

Ehdotus asetukseksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on laadittava 
viestintästrategia kullekin 
toimenpideohjelmalle. On mahdollista 
laatia yksi yhteinen viestintästrategia 
useille toimenpideohjelmille.

1. Jäsenvaltion tai hallintoviranomaisten
on laadittava viestintästrategia kullekin 
toimenpideohjelmalle. On mahdollista 
laatia yksi yhteinen viestintästrategia 
useille toimenpideohjelmille.
Viestintästrategiassa on otettava 
huomioon toimenpideohjelman 
(toimenpideohjelmien) koko 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Viestintästrategian on sisällettävä liitteessä 
VI säädetyt osatekijät ja vuotuiset 
päivitykset sekä yksityiskohtaiset tiedot 
suunnitelluista tiedotus- ja 
julkisuustoimista.

Viestintästrategian on sisällettävä liitteessä 
VI säädetyt osatekijät.

2. Viestintästrategia on käsiteltävä ja 
hyväksyttävä seurantakomitean
ensimmäisessä kokouksessa
toimenpideohjelman hyväksymisen 
jälkeen.

2. Viestintästrategia on toimitettava
seurantakomitean hyväksyttäväksi 100 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisen toimenpideohjelman
(toimenpideohjelmien) hyväksymisestä.

Mahdolliset viestintästrategian 
tarkistukset käsittelee ja hyväksyy 
seurantakomitea.

Jos useille toimenpideohjelmille on 
laadittu yhteinen viestintästrategia, joka 
koskee useita seurantakomiteoita, 
jäsenvaltiot voivat nimetä yhden 
seurantakomitean, jonka tehtävänä on 
muita asianomaisia seurantakomiteoita 
kuullen hyväksyä yhteinen strategia ja 
siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävät 
tarkistukset.
Jäsenvaltiot tai hallintoviranomaiset 
voivat tarvittaessa tarkistaa 
viestintästrategiaa ohjelmakaudella. 
Hallintoviranomaisen on toimitettava 
tarkistettu viestintästrategia 
seurantakomitean hyväksyttäväksi 100 
artiklan 2 kohdan d alakohdan 
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mukaisesti.
3. Hallintoviranomaisen on tiedotettava
kunkin toimenpideohjelman
seurantakomitealle vähintään kerran 
vuodessa viestintästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä sekä
tekemästään tulosarvioinnista.

3. Edellä olevan 2 kohdan kolmannesta 
alakohdasta poiketen hallintoviranomaisen 
on 100 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tiedotettava asiasta vastaavalle
seurantakomitealle (vastaaville 
seurantakomiteoille) vähintään kerran 
vuodessa viestintästrategian 
täytäntöönpanon edistymisestä, 
tekemästään tulosanalyysistä sekä
seuraavana vuonna toteutettavaksi 
suunnitelluista tiedotus- ja 
viestintätoimista. Seurantakomitea antaa 
lausunnon seuraavana vuonna 
toteutettavaksi suunnitelluista toimista, 
jos se pitää sitä asianmukaisena.

Or. en

Tarkistus 271

Ehdotus asetukseksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhden tai useamman rahaston 
tiedotus- ja viestintätoimia, ja ilmoitettava 
siitä komissiolle.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
tiedotus- ja viestintäkoordinaattori, joka 
koordinoi yhden tai useamman rahaston, 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, tiedotus-
ja viestintätoimia, ja ilmoitettava siitä 
komissiolle.

2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori
koordinoi rahastojen kansallista 
tiedottajaverkostoa ja toimii 
puheenjohtajana verkoston kokouksissa 
mukaan lukien asianomaiset Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat, liitteessä 
VI tarkoitettu verkkosivuston tai 
verkkoportaalin perustaminen ja ylläpito
sekä velvollisuus tuottaa yleiskatsaus 
kansallisella tasolla toteutetuista 
viestintätoimenpiteistä.

2. Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori
vastaa rahastojen kansallisen 
tiedottajaverkoston koordinoinnista, jos 
tällainen verkosto on olemassa, liitteessä 
VI tarkoitetun verkkosivuston tai 
verkkoportaalin perustamisesta ja 
ylläpidosta sekä yleiskatsauksen 
laatimisesta jäsenvaltioiden tasolla 
toteutetuista viestintätoimenpiteistä.
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3. Kunkin hallintoviranomaisen on 
nimettävä yksi tiedottamisesta ja 
viestinnästä vastaava henkilö 
toimenpideohjelmien tasolle ja ilmoitettava 
kyseiset nimetyt henkilöt komissiolle.

3. Kunkin hallintoviranomaisen on 
nimettävä yksi tiedottamisesta ja 
viestinnästä vastaava henkilö 
toimenpideohjelmien tasolle ja ilmoitettava 
kyseiset nimetyt henkilöt komissiolle.
Tarvittaessa voidaan nimetä yksi henkilö 
useaa toimenpideohjelmaa varten.

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä 
jäsenistä koostuvia unionin verkostoja, 
joiden tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä.

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden 
nimeämistä jäsenistä koostuvia unionin 
verkostoja, joiden tarkoituksena on vaihtaa 
tietoja viestintästrategioiden 
täytäntöönpanon tuloksista, kokemuksia 
tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden 
toteuttamisesta sekä hyviä käytänteitä.

Or. en

Tarkistus 272

Ehdotus asetukseksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahastoista tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään neljä prosenttia 
siitä kokonaismäärästä, joka on myönnetty
rahastoista jäsenvaltion 
toimenpideohjelmiin Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoitteen kussakin 
alueluokassa, ja neljä prosenttia 
jäsenvaltion toimenpideohjelmiin
myönnetystä koheesiorahaston määrästä.

1 a. Kustakin rahastosta voidaan tukea 
sellaisen teknisen tuen toimia, jotka ovat 
tukikelpoisia minkä tahansa muun 
rahaston edellytysten mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
säännösten soveltamista. EAKR:sta ja 
ESR:sta tekniseen tukeen myönnetty 
määrä saa olla enintään kymmenen 
prosenttia siitä kokonaismäärästä, joka 
kustakin rahastosta on myönnetty 
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jäsenvaltion toimenpideohjelmiin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen kussakin alueluokassa.
1 b. Poiketen siitä, mitä 60 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädetään, teknisen tuen toimia 
voidaan toteuttaa ohjelma-alueen 
ulkopuolella mutta kuitenkin unionin 
alueella edellyttäen, että toimista on 
hyötyä toimenpideohjelmalle tai, jos 
kyseessä on teknisen tuen 
toimenpideohjelma, muille 
asiaankuuluville toimenpideohjelmille.
1 c. Jos rahastoilla tuetaan useampaa 
kuin yhtä alueluokkaa koskevia teknisen 
tuen toimia, toimien kustannusten 
osoittamisessa eri alueluokkien teknisen 
tuen määrärahoihin voidaan soveltaa 
suhteellista tapaa ottaen huomioon 
kunkin luokan määrärahojen osuus 
jäsenvaltion kokonaismäärärahoista.
1 d. Kun jäsenvaltiolle Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaisesti myönnetyt varat ovat enintään 
yksi miljardi euroa, edellä olevasta 1 
kohdasta poiketen siinä tarkoitettu 
prosenttiosuus on 6 prosenttia, mutta 
tekniseen tukeen myönnetty yhteismäärä 
ei saa ylittää ylittää 50 000 000 euroa, sen 
mukaan kumpi on alhaisempi.

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 273

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) 85 prosenttia koheesiorahaston osalta; a) 85 prosenttia koheesiorahaston osalta,

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

b) 85 prosenttia niille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
syrjäisimmille alueille, lisärahoitus 
mukaan luettuna;

c) 80 prosenttia sellaisille muille kuin b 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille, jotka 
voivat saada siirtymäkauden tukea 
koheesiorahastosta 1 päivästä 
tammikuuta 2014;
d) 75 prosenttia muille kuin b ja c 
alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
kaikille alueille, joiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2007–2013 oli alle 75 
prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kyseisen 
viitekauden keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta;
e) 60 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille siirtymäalueille;

e) 75 prosenttia muille kuin d alakohdassa 
tarkoitetuille siirtymäalueille ja alueille, 
jotka olivat kelpoisia saamaan 
siirtymäkauden tukea asetuksen (EY) N:o 
1083/2006 8 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

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

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

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisissa toimenpideohjelmissa 

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

osarahoitusosuus saa olla kunkin 
toimintalinjan tasolla enintään 85 
prosenttia.

Or. en

Tarkistus 274

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 275

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos toimintalinja 
toteutetaan kokonaisuudessaan 
rahoitusvälineiden avulla tai 
paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina.

5. Edellä 3 kohdassa toimintalinjatasolla 
määritettyä osarahoituksen 
enimmäisosuutta korotetaan korkeintaan
kymmenellä prosenttiyksiköllä, jos 
toimintalinja toteutetaan 
kokonaisuudessaan rahoitusvälineiden tai 
paikallista kehitystä tukevien alueellisten 
välineiden (yhdennetyt alueelliset 
investoinnit, yhteistet 
toimintasuunnitelmat, paikallisyhteisöjen 
omat kehittämishankkeet) avulla.

Or. en
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Tarkistus 276

Ehdotus asetukseksi
111 artikla - 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden 
mukaan ottaminen;

Or. en

Tarkistus 277

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vakavasta demografisesta 
haavoittuvuudesta kärsivät alueet;

Or. en

Tarkistus 278

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 279

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai 
elin. Sama viranomainen tai elin voidaan 
nimetä hallintoviranomaiseksi useampaa 
kuin yhtä toimenpideohjelmaa varten.

1. Jäsenvaltion on nimettävä kuhunkin 
toimenpideohjelmaan 
hallintoviranomaiseksi kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen viranomainen tai
julkinen elin taikka yksityinen elin. Sama
hallintoviranomainen voidaan nimetä 
useampaa kuin yhtä toimenpideohjelmaa 
varten.

Or. en

Tarkistus 280

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi nimetä 
toimenpideohjelmaa varten 
hallintoviranomaisen, joka suorittaa lisäksi 
todentamisviranomaisen tehtävät.

3. Jäsenvaltio voi nimetä 
toimenpideohjelmaa varten 
hallintoviranomaisen, joka on 
viranomainen tai julkinen elin, 
suorittamaan lisäksi 
todentamisviranomaisen tehtävät.

Or. en
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Tarkistus 281

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto, hallintoviranomainen, 
tapauksen mukaan todentamisviranomainen 
sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että 
tehtävien erottamista koskevaa periaatetta 
noudatetaan.

5. Kun kyseessä on Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoite, 
hallintoviranomainen, tapauksen mukaan 
todentamisviranomainen sekä 
tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai julkista elintä 
edellyttäen, että tehtävien erottamista 
koskevaa periaatetta noudatetaan.
Sellaisissa toimintaohjelmissa, joissa 
rahastoista maksetun tuen 
kokonaismäärä on yli 250 000 000 euroa, 
tarkastusviranomainen saa olla osa 
samaa viranomaista tai julkista elintä 
kuin hallintoviranomainen, jos komissio 
on edelliseen ohjelmakauteen 
sovellettavien säännösten perusteella 
ilmoittanut jäsenvaltiolle voivansa 
periaatteessa luottaa sen 
tarkastuslausuntoon tai jos komissio on 
edellisen ohjelmakauden aikana saatujen 
kokemusten perusteella vakuuttunut siitä, 
että tarkastusviranomaisen 
institutionaalinen organisaatio ja 
vastuuvelvollisuus tarjoavat riittävät 
takeet toiminnallisesta 
riippumattomuudesta ja luotettavuudesta.

Or. en

Tarkistus 282

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltio voi omasta aloitteestaan 
nimetä yhteensovittamisesta vastaavan 
elimen, jonka tehtävänä on huolehtia 
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yhteydenpidosta komissioon ja toimittaa 
sille tietoja, koordinoida muiden 
asiaankuuluvien nimettyjen elinten toimia 
ja edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista,

Or. en

Tarkistus 283

Ehdotus asetukseksi
113 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

113 a. Hallintoviranomaisen ja 
todentamisviranomaisen 
nimeämismenettely
1. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
hallintoviranomaisen, ja tapauksen 
mukaan todentamisviranomaisen, 
asianmukaisella tasolla suoritetun 
nimeämisen päivä ja muoto ennen 
ensimmäisen välimaksupyynnön 
esittämistä komissiolle.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
nimeämisen on perustuttava 
riippumattoman tarkastuselimen 
antamaan kertomukseen ja lausuntoon, 
joissa arvioidaan, täyttävätkö nimetyt 
viranomaiset liitteessä XX vahvistetut 
sisäistä valvontaympäristöä, 
riskinhallintaa, valvontaa ja seurantaa 
koskevat hyväksymisperusteet. 
Riippumattoman tarkastuselimen on 
oltava tarkastusviranomainen tai muu 
julkisoikeudellinen tai
yksityisoikeudellinen elin, jolla on 
tarvittava tarkastusvalmius, joka on 
hallintoviranomaisesta, ja tapauksen 
mukaan todentamisviranomaisesta, 
riippumaton ja joka toteuttaa tehtävänsä 
kansainvälisesti hyväksytyt 
tarkastusstandardit huomioon ottaen. Jos 
riippumaton tarkastuselin toteaa, että 
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hallinto- tai todentamisviranomaista 
vastaava osa hallinto- ja 
valvontajärjestelmää on pääasiassa sama 
kuin edellisellä ohjelmakaudella ja että 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti 
suoritetun tarkastustyön perusteella on 
näyttöä niiden tehokkaasta toiminnasta 
tuolla kaudella, se voi todeta, että 
asiaankuuluvat perusteet täyttyvät eikä 
enempää tarkastustyötä tarvita.
3. Jos rahastoista toimenpideohjelmalle 
annetun tuen kokonaismäärä ylittää 
250 000 000 euroa, komissio voi pyytää 
yhden kuukauden kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetusta nimeämisen ilmoittamisesta 
2 kohdassa tarkoitettua riippumattoman 
tarkastuselimen kertomusta ja lausuntoa 
sekä kuvausta hallintoviranomaisen, tai 
tapauksen mukaan 
todentamisviranomaisen, toteuttamista 
tehtävistä ja menettelyistä. Komissio 
päättää riskinarviointinsa perusteella, 
pyytääkö se näitä asiakirjoja, ja ottaa 
tällöin huomioon tiedot merkittävistä 
muutoksista hallintoviranomaisen, tai 
tapauksen mukaan
todentamisviranomaisen, tehtävissä ja 
menettelyissä verrattuna edelliseen 
ohjelmakauteen samoin kuin 
asiaankuuluvan näytön niiden 
tehokkaasta toiminnasta.
Komissio voi esittää huomautuksia 
kahden kuukauden kuluessa näiden 
asiakirjojen vastaanottamisesta.
Näiden asiakirjojen tarkastelu ei keskeytä 
välimaksupyyntöjen käsittelyä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 74 artiklan 
soveltamista.
4. Jos rahastoista toimenpideohjelmalle 
annetun tuen kokonaismäärä ylittää 
250 000 000 euroa ja 
hallintoviranomaisen, tai tapauksen 
mukaan todentamisviranomaisen, 
tehtävissä ja menettelyissä verrattuna 
edelliseen ohjelmakauteen on merkittäviä 
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muutoksia, jäsenvaltio voi omasta 
aloitteestaan esittää komissiolle kahden 
kuukauden kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetusta nimeämisen ilmoittamisesta 
3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. 
Komissio esittää huomautuksensa kolmen 
kuukauden kuluessa näiden asiakirjojen 
vastaanottamisesta.
5. Jos olemassa olevat tarkastus- ja 
valvontatulokset osoittavat, että nimetty 
viranomainen ei enää täytä 2 kohdassa 
tarkoitettuja hyväksymisperusteita, 
jäsenvaltion on asianmukaisella tasolla 
asetettava ongelman vakavuuden 
mukainen koeaika, jonka aikana 
toteutetaan tarvittavat korjaukset.
Jos nimetty viranomainen jättää 
toteuttamatta tarvittavat korjaukset
jäsenvaltion määrittämänä koeaikana, 
jäsenvaltion on asianmukaisella tasolla 
peruutettava nimeäminen.
Jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä 
komissiolle nimetyn viranomaisen 
asettamisesta koeajalle, koeajan 
pituudesta, siitä milloin koeaika päättyy 
korjausten toteuttamisen jälkeen ja 
viranomaisen nimeämisen 
peruuttamisesta. Ilmoitus jäsenvaltion 
nimetylle viranomaiselle asettamasta 
koeajasta ei keskeytä välimaksupyyntöjen 
käsittelyä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 74 artiklan soveltamista.
6. Jos hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen nimeäminen 
peruutetaan, jäsenvaltion on nimettävä 2 
kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen uusi elin, joka nimeämisensä 
jälkeen ottaa huolehtiakseen 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävistä, ja 
ilmoitettava siitä komissiolle.
7. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 143 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
yhdenmukaiset edellytykset, jotka 
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koskevat riippumattoman tarkastuselimen 
kertomusta ja lausuntoa sekä kuvausta 
hallintoviranomaisen, tai tapauksen 
mukaan todentamisviranomaisen, 
toteuttamista tehtävistä ja menettelyistä.

Or. en

Tarkistus 284

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on ohjelmatason hallinto, 
toimenpideohjelmasta vastaavan hallinto-
viranomaisen tehtävänä on

2. Kun kyseessä on toimenpideohjelman 
hallinto, hallintoviranomaisen tehtävänä on

a) tukea seurantakomitean työtä ja 
toimittaa sille tietoja, joita se tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseksi, erityisesti tietoja 
edistymisestä toimenpideohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
taloudellisia tietoja ja indikaattoreihin ja 
välitavoitteisiin liittyviä tietoja;

a) tukea 41 artiklassa tarkoitetun
seurantakomitean työtä ja toimittaa sille 
tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä 
hoitamiseksi, erityisesti tietoja 
edistymisestä toimenpideohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
taloudellisia tietoja ja indikaattoreihin ja 
välitavoitteisiin liittyviä tietoja;

b) laatia vuotuiset ja lopulliset 
täytäntöönpanokertomukset ja toimittaa ne 
komissiolle sen jälkeen, kun 
seurantakomitea on ne hyväksynyt;

b) laatia 44 artiklassa tarkoitetut vuotuiset 
ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset ja 
toimittaa ne komissiolle sen jälkeen, kun 
seurantakomitea on ne hyväksynyt;

c) asettaa välittävien elinten saataville 
niiden tehtävien suorittamisen kannalta 
olennaisia tietoja ja tuensaajien saataville 
toimien toteuttamisen kannalta olennaisia 
tietoja;

c) asettaa välittävien elinten saataville 
niiden tehtävien suorittamisen kannalta 
olennaisia tietoja ja tuensaajien saataville 
toimien toteuttamisen kannalta olennaisia 
tietoja;

d) ottaa käyttöön sähköinen 
tietojärjestelmä, jolla tallennetaan ja 
säilytetään seurantaa, arviointia, 
varainhoitoa ja tarkastamista varten 
tarvittavat tiedot kustakin toimesta, 
tapauksen mukaan myös tiedot toimien 
yksittäisistä osallistujista;

d) ottaa käyttöön sähköinen 
tietojärjestelmä, jolla tallennetaan ja 
säilytetään seurantaa, arviointia, 
varainhoitoa ja tarkastamista varten 
tarvittavat tiedot kustakin toimesta, 
tapauksen mukaan myös tiedot toimien 
yksittäisistä osallistujista;

e) varmistaa, että d alakohdassa tarkoitetut 
tiedot kerätään ja viedään kyseiseen 

e) varmistaa, että d alakohdassa tarkoitetut 
tiedot kerätään ja viedään kyseiseen
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järjestelmään ja säilytetään siinä ja että 
indikaattoreita koskevat tiedot jaotellaan 
sukupuolen mukaan, jos ESR-asetuksen 
liitteessä I on tällainen jaotteluvaatimus.

järjestelmään ja säilytetään siinä ja että 
indikaattoreita koskevat tiedot jaotellaan 
sukupuolen mukaan, jos ESR-asetuksen 
liitteessä I on tällainen jaotteluvaatimus.

Or. en

Tarkistus 285

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on toimien valinta, 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

3. Kun kyseessä on toimien valinta, 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

a) laatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen 
käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt 
ja -perusteet, jotka

a) laatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen 
käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt 
ja -perusteet,

-i) joilla varmistetaan, että toimet 
edistävät asiaankuuluvien 
toimintalinjojen erityisten tavoitteiden ja 
tulosten saavuttamista;

i) ovat syrjimättömät ja avoimet; i) jotka ovat syrjimättömät ja avoimet;

ii) vastaavat 7 ja 8 artiklassa säädettyjä 
yleisiä periaatteita;

ii) joissa otetaan huomioon 7 ja 8 
artiklassa säädetyt yleiset periaatteet;

b) varmistaa, että valittu toimi kuuluu 
kyseisen rahaston tai kyseisten rahastojen 
toiminta-alaan ja tukitoimen luokkaan, tai 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
kyseessä ollessa prioriteetissa tai 
prioriteeteissa yksilöityyn toimenpiteeseen;

b) varmistaa, että valittu toimi kuuluu 
kyseisen rahaston tai kyseisten rahastojen 
toiminta-alaan ja voidaan sijoittaa 
toimenpideohjelman toimintalinjassa tai -
linjoissa määritettyyn tukitoimien
luokkaan;

c) toimitettava tuensaajalle asiakirja, jossa 
määritetään kullekin toimelle asetetut 
tukiedellytykset mukaan lukien 
erityisvaatimukset, jotka koskevat osana 
toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia 
palveluja, rahoitussuunnitelmaa ja 
toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta;

c) varmistaa, että tuensaajalle toimitetaan
asiakirja, jossa määritetään kullekin 
toimelle asetetut tukiedellytykset, mukaan 
lukien erityisvaatimukset, jotka koskevat 
osana toimea toimitettavia tuotteita tai 
suoritettavia palveluja, 
rahoitussuunnitelmaa ja toteuttamiselle 
asetettua aikarajoitusta;

d) varmistaa ennen toimen hyväksymistä, 
että tuensaajalla on c alakohdassa 
määriteltyjen edellytysten täyttämiseen 

d) varmistaa ennen toimen hyväksymistä, 
että tuensaajalla on c alakohdassa 
määriteltyjen edellytysten täyttämiseen 
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tarvittavat hallinnolliset, toiminnalliset ja 
rahoitusvalmiudet;

tarvittavat hallinnolliset, toiminnalliset ja 
rahoitusvalmiudet;

e) varmistua toimea koskevien unionin ja 
kansallisten sääntöjen noudattamisesta, jos 
toimi on alkanut ennen kuin siihen liittyvä 
rahoitushakemus on jätetty 
hallintoviranomaiselle;

e) varmistua toimea koskevien
[sovellettavien unionin ja kansallisten
sääntöjen] noudattamisesta, jos toimi on 
alkanut ennen kuin siihen liittyvä 
rahoitushakemus on jätetty 
hallintoviranomaiselle;

f) varmistaa, että hakijalle ei myönnetä 
rahastoista tukea, jos siltä on peritty tai 
olisi pitänyt periä takaisin tukea 61 
artiklan mukaisesti tuotantotoiminnan
unionin alueella tapahtuvan 
uudelleensijoittamisen vuoksi;

f) varmistaa, että rahaston tukea saaviksi 
valitut toimet eivät sisällä toimintaa, joka 
on ollut osa toimea, johon on sovellettu tai 
olisi pitänyt soveltaa 61 artiklan mukaista 
menettelyä tuotantotoiminnan ohjelma-
alueen ulkopuolelle tapahtuvan 
uudelleensijoittamisen vuoksi;

g) määrittää tukitoimien luokat tai 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
kyseessä ollessa toimenpiteet, joihin
toimen menot on kohdennettava.

g) määrittää tukitoimien luokan, johon
toimen menot on kohdennettava.

Or. en

Tarkistus 286

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä on toimenpideohjelman 
varainhoito ja valvonta, 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

4. Kun kyseessä on toimenpideohjelman 
varainhoito ja valvonta, 
hallintoviranomaisen tehtävänä on

a) tarkastaa, että osarahoitetut tuotteet ja 
palvelut on toimitettu ja että tuensaajat 
ovat maksaneet ilmoittamansa menot ja 
että ne ovat sovellettavan unionin ja 
kansallisten lainsäädännön, 
toimenpideohjelman ja toimelle asetettujen 
tukiedellytysten mukaiset;

a) tarkistaa, että osarahoitetut tuotteet ja 
palvelut on toimitettu ja että tuensaajien 
ilmoittamat menot on maksettu ja että ne 
ovat sovellettavan unionin ja kansallisten 
lainsäädännön, toimenpideohjelman ja 
toimelle asetettujen tukiedellytysten 
mukaiset;

b) varmistaa, että tosiasiallisesti 
syntyneiden tukikelpoisten kustannusten 
perusteella korvattavien toimien 
täytäntöönpanoon osallistuvilla tuensaajilla 
on käytössään joko erillinen 

b) varmistaa, että tosiasiallisesti 
syntyneiden tukikelpoisten kustannusten 
perusteella korvattavien toimien 
täytäntöönpanoon osallistuvilla tuensaajilla 
on käytössään joko erillinen 
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kirjanpitojärjestelmä tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
tapahtumille;

kirjanpitojärjestelmä tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville 
tapahtumille;

c) ottaa käyttöön tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä todetut riskin 
huomioon ottaen;

c) ottaa käyttöön tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä todetut riskin 
huomioon ottaen;

d) ottaa käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että kaikki menoja ja 
tarkastuksia koskevat asiakirjat, joita 
tarvitaan asianmukaisen jäljitysketjun 
turvaamiseksi, säilytetään 62 artiklan g 
alakohdan vaatimusten mukaisesti;

d) ottaa käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että kaikki menoja ja 
tarkastuksia koskevat asiakirjat, joita 
tarvitaan asianmukaisen jäljitysketjun 
turvaamiseksi, säilytetään 62 artiklan g 
alakohdan vaatimusten mukaisesti;

e) laatia hallinnollinen vahvistuslausuma 
hallinto- ja valvontajärjestelmän 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamisesta 
sekä kertomus, jossa esitetään 
toimitettujen hallinnon tarkastusten 
tulokset, hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä havaitut puutteet 
sekä niiden korjaamiseksi toteutetut 
toimet.

e) laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut
hallinnollinen vahvistuslausuma ja
vuotuinen tiivistelmä.

Or. en

Tarkistus 287

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Paikan päällä tehtävien tarkastusten tiheys 
ja kattavuus on suhteutettava toimelle 
myönnetyn julkisen tuen määrään sekä 
riskitasoon, joka on määritetty paikan 
päällä tehdyissä tarkastuksissa ja 
tarkastusviranomaisen toimittamissa 
tarkastuksissa koko hallinto- ja 
valvontajärjestelmän osalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 288

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka koskevat 2 kohdan d
alakohdassa tarkoitettujen tietojen 
tallentamis- ja säilytysjärjestelmää sekä 
tähän järjestelmään tallennettavia ja siinä 
säilytettäviä tietoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 289

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 290

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpideohjelman 
todentamisviranomaisen tehtävänä on 
erityisesti

Toimenpideohjelman 
todentamisviranomaisen tehtävänä on 
erityisesti

a) laatia maksatushakemukset ja toimittaa 
ne komissiolle sekä todentaa, että ne on 
laadittu luotettavan kirjanpitojärjestelmän 
ja todennettavissa olevien tositteiden 
perusteella ja että niihin on kohdistunut 
hallintoviranomaisen tekemiä tarkastuksia;

a) laatia maksatushakemukset ja toimittaa 
ne komissiolle sekä todentaa, että ne on 
laadittu luotettavan kirjanpitojärjestelmän 
ja todennettavissa olevien tositteiden 
perusteella ja että niihin on kohdistunut 
hallintoviranomaisen tekemiä tarkastuksia;

b) laatia tilinpäätös; b) laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
tilinpäätös;

c) todentaa vuotuisten tilinpäätöstietojen 
täydellisyys, oikeellisuus ja 
totuudenmukaisuus ja se, että kirjatut 
menot ovat sovellettavien unionin ja 
kansallisten sääntöjen mukaiset ja 
aiheutuneet toimenpideohjelmaan 
sovellettavien perusteiden mukaisesti 
rahoitettaviksi valituista toimista, jotka 
ovat unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaiset;

c) todentaa tilinpäätöstietojen täydellisyys, 
oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, 
että kirjatut menot ovat sovellettavien 
unionin ja kansallisten sääntöjen mukaiset 
ja aiheutuneet toimenpideohjelmaan 
sovellettavien perusteiden mukaisesti 
rahoitettaviksi valituista toimista, jotka 
ovat unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaiset;

d) varmistaa, että käytössä on kutakin 
toimea koskevan kirjanpitoaineiston 
tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu 
sähköinen tietojärjestelmä, joka käsittää 
kaikki maksatushakemusten ja 
tilinpäätöksen laatimiseen vaaditut tiedot, 
mukaan lukien tiedot takaisin perittävistä 
määristä, takaisin perityistä määristä sekä 
määristä, jotka on palautettu johonkin 
toimeen tai toimenpideohjelmaan 
tarkoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen 
tai osittaisen peruuttamisen johdosta;

d) varmistaa, että käytössä on kutakin 
toimea koskevan kirjanpitoaineiston 
tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu 
sähköinen tietojärjestelmä, joka käsittää 
kaikki maksatushakemusten ja 
tilinpäätöksen laatimiseen vaaditut tiedot, 
mukaan lukien tiedot takaisin perittävistä 
määristä, takaisin perityistä määristä sekä 
määristä, jotka on palautettu johonkin 
toimeen tai toimenpideohjelmaan 
tarkoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen 
tai osittaisen peruuttamisen johdosta;

e) varmistaa, että se on saanut 
hallintoviranomaiselta 
maksatushakemusten laatimista ja 
esittämistä varten tarvitsemansa tiedot 
menoja koskevista menettelyistä ja 

e) varmistaa, että se on saanut 
hallintoviranomaiselta 
maksatushakemusten laatimista ja 
esittämistä varten tarvitsemansa tiedot 
menoja koskevista menettelyistä ja 
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tarkastuksista; tarkastuksista;
f) ottaa maksatushakemusten laadinnassa ja 
esittämisessä huomioon kaikkien 
tarkastusviranomaisen tekemien tai sen 
vastuulla tehtyjen tarkastusten tulokset;

f) ottaa maksatushakemusten laadinnassa ja 
esittämisessä huomioon kaikkien 
tarkastusviranomaisen tekemien tai sen 
vastuulla tehtyjen tarkastusten tulokset;

g) säilyttää sähköisessä muodossa 
kirjanpitoaineisto, joka koskee komissiolle 
ilmoitettuja menoja ja tuensaajille 
maksettua vastaavaa julkista 
rahoitusosuutta;

g) säilyttää sähköisessä muodossa 
kirjanpitoaineisto, joka koskee komissiolle 
ilmoitettuja menoja ja tuensaajille 
maksettua vastaavaa julkista 
rahoitusosuutta;

h) pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä 
ja määristä, jotka on poistettu johonkin 
toimeen osoitetun rahoitusosuuden 
täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen 
johdosta. Takaisin perityt määrät 
palautetaan unionin yleiseen talousarvioon 
ennen toimenpideohjelman päättämistä 
vähentämällä ne seuraavasta 
menoilmoituksesta.

h) pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä 
ja määristä, jotka on poistettu johonkin 
toimeen osoitetun rahoitusosuuden 
täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen 
johdosta. Takaisin perityt määrät 
palautetaan unionin yleiseen talousarvioon 
ennen toimenpideohjelman päättämistä 
vähentämällä ne seuraavasta 
menoilmoituksesta.

Or. en

Tarkistus 291

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä 
tarkastuksia koskevien edellytysten 
vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 142 
artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 292

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarkastettava otos toimista poimitaan 
pääsääntöisesti tilastollisten 
otantamenetelmien avulla.

Satunnaisotannan varmistavaa muuta 
kuin tilastollista menetelmää voidaan 
käyttää, jos tilastollisia menetelmiä ei 
voida käyttää tilivuoden toimien vähäisen 
määrän vuoksi.

Tällöin otoksen on oltava riittävän suuri, 
jotta tarkastusviranomainen voi laatia 
pätevän tarkastuslausunnon 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 
kohdan b alakohdan mukaisesti. Muihin 
kuin tilastollisiin menetelmiin perustuvan 
otoksen on katettava vähintään 10 
prosenttia toimista, joiden kustannuksista 
on ilmoitettu komissiolle tilivuoden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 293

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 

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

tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. Jos useampaan 
toimenpideohjelmaan sovelletaan yhteistä 
hallinto- ja valvontajärjestelmää, kyseisille 
toimenpideohjelmille voidaan laatia yksi 
tarkastusstrategia. Tarkastusviranomaisen 
on toimitettava tarkastusstrategia 
komissiolle pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 294

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

ii) tarkastuskertomus, jossa esitetään
tärkeimmät havainnot, mukaan lukien 
hallinto- ja valvontajärjestelmissä sekä 
116 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyissä tarkastuksissa havaitut puutteet 
sekä ehdotetut ja toteutetut oikaisutoimet.

Edellä ii alakohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa on esitettävä hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä havaitut puutteet 
sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai 
ehdotetut toimenpiteet.
Jos useampaan toimenpideohjelmaan 
sovelletaan yhteistä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, ii alakohdassa 
vaaditut tiedot voidaan koota yhteen 
kertomukseen.

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

Tarkistus 295

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 296

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan komission 
virkamiesten tai komission valtuuttamien 
edustajien tekemien tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä koskevat
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en
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Tarkistus 297

Ehdotus asetukseksi
117 artikla

Komission teksti Tarkistus

117 artikla Poistetaan.
Hallintoviranomaisen ja 
todentamisviranomaisen hyväksyntä ja 
hyväksynnän peruuttaminen
1. Hyväksynnän antavan elimen on 
annettava virallinen päätös sellaisten 
hallintoviranomaisten ja 
todentamisviranomaisten hyväksymisestä, 
jotka täyttävät komission delegoiduilla 
säädöksillä 142 artiklan mukaisesti 
vahvistamat hyväksymisperusteet.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun virallisen 
päätöksen on perustuttava riippumattoman 
tarkastuselimen antamaan kertomukseen 
ja lausuntoon, joissa esitetään arviointi 
hallinto- ja valvontajärjestelmästä, myös 
välittävien elinten osuudesta kyseisessä 
järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko 
järjestelmä 62, 63, 114 ja 115 artiklan 
mukainen. Hyväksynnän antavan elimen 
on otettava huomioon se, ovatko 
toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmät samanlaisia kuin 
edellisellä ohjelmakaudella käytetyt 
järjestelmät, sekä kaikki osoitukset 
järjestelmien tehokkaasta toiminnasta.
3. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu virallinen päätös komissiolle 
kuuden kuukauden kuluessa 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen antamisesta.
4. Jos rahastoista toimenpideohjelmalle 
annetun tuen kokonaismäärä ylittää 
250 000 000 euroa tai Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta annetun tuen 
kyseessä ollessa ylittää 100 000 000 euroa, 
komissio voi pyytää kahden kuukauden 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun virallisen 
päätöksen vastaanottamisesta 
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riippumattoman tarkastuselimen 
kertomusta ja lausuntoa sekä hallinto- ja 
valvontajärjestelmän kuvausta.
Komissio voi esittää huomautuksia kahden 
kuukauden kuluessa kyseisten asiakirjojen 
vastaanottamisesta.
Päättäessään kyseisten asiakirjojen 
pyytämisestä komissio ottaa huomioon, 
ovatko toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmät samanlaisia kuin 
edellisellä ohjelmakaudella käytetyt 
järjestelmät ja suorittaako 
hallintoviranomainen myös 
todentamisviranomaisen tehtävät, minkä
lisäksi se ottaa huomioon myös kaikki 
osoitukset järjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 298

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee yhteistyötä 
tarkastusviranomaisten kanssa niiden 
tarkastussuunnitelmien ja -menetelmien 
keskinäiseksi yhteensovittamiseksi ja 
vaihtaa viipymättä tietoja hallinto- ja 
valvontajärjestelmien tarkastusten 
tuloksista.

1. Komissio tekee yhteistyötä 
tarkastusviranomaisten kanssa niiden 
tarkastussuunnitelmien ja -menetelmien 
keskinäiseksi yhteensovittamiseksi ja 
vaihtaa kyseisten viranomaisten kanssa
viipymättä tietoja hallinto- ja 
valvontajärjestelmien tarkastusten 
tuloksista.

Or. en
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Tarkistus 299

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio, tarkastusviranomaiset sekä 
mahdollinen yhteensovittamisesta vastaava 
elin tapaavat säännöllisesti vähintään 
kerran vuodessa, jolleivät ne muuta sovi, 
tutkiakseen yhdessä vuotuista 
tarkastuskertomusta, lausuntoa ja 
tarkastusstrategiaa ja vaihtaakseen 
näkemyksiä hallinto- ja 
valvontajärjestelmien parantamiseen 
liittyvistä kysymyksistä.

3. Komissio, tarkastusviranomaiset sekä 
mahdollinen yhteensovittamisesta vastaava 
elin tapaavat säännöllisesti, 
pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa, 
jolleivät ne muuta sovi, tutkiakseen 
yhdessä vuotuista tarkastuskertomusta,
tarkastuslausuntoa ja tarkastusstrategiaa ja 
vaihtaakseen näkemyksiä hallinto- ja 
valvontajärjestelmien parantamiseen 
liittyvistä kysymyksistä.

Or. en

Tarkistus 300

Ehdotus asetukseksi
VII osasto – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VARAINHOITO, TILIEN TARKASTUS 
JA HYVÄKSYMINEN JA 
RAHOITUSOIKAISUT

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 301

Ehdotus asetukseksi
119 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tuensaajille maksetun julkisen tuen määrä 
on viimeistään toimenpideohjelman 
päättämisvaiheessa ainakin yhtä suuri kuin 
komission rahastoista jäsenvaltiolle 
maksama rahoitusosuus.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tuensaajille maksettujen julkisten menojen 
määrä on viimeistään toimenpideohjelman 
päättämisvaiheessa ainakin yhtä suuri kuin 
komission rahastoista jäsenvaltiolle 
maksama rahoitusosuus.



PR\937861FI.doc 227/250 PE487.740v04-00

FI

Or. en

Tarkistus 302

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välimaksujen, vuotuisen loppusaldon sekä
loppumaksun laskemista koskevat yhteiset 
säännöt

Välimaksujen ja loppumaksun laskemista 
koskevat yhteiset säännöt

1. Komissio maksaa välimaksuna 90 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin prioriteetin
osarahoitusosuutta kyseisen prioriteetin
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 130 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

1. Komissio maksaa välimaksuna 90 
prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä kunkin toimintalinjan
osarahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan
osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa.
Komissio määrittelee jäljellä olevat 
välimaksuina korvattavat tai 130 artiklan 
mukaisesti takaisinperittävät määrät.

Or. en

Tarkistus 303

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastoista tai Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta prioriteetille 
välimaksuina, vuotuisina saldoina sekä
loppumaksuina maksettu yhteisön
rahoitusosuus ei kuitenkaan saa olla 
suurempi kuin

2. Rahastoista toimintalinjalle 
välimaksuina ja loppumaksuina maksettu 
rahoitusosuus ei kuitenkaan saa olla 
suurempi kuin

a) toimintalinjaa prioriteettia koskevassa 
maksatushakemuksessa ilmoitettu julkinen 
tuki; ja

a) toimintalinjaa koskevassa 
maksatushakemuksessa ilmoitetut 
tukikelpoiset julkiset menot; ja

b) prioriteetille rahastoista tai Euroopan b) toimintalinjalle rahastoista osoitettu 
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meri- ja kalatalousrahastosta osoitettu 
rahoitusosuus, joka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

rahoitusosuus, joka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. en

Tarkistus 304

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuensaajien toimia toteuttaessaan
maksamien tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä, joka on viety 
todentamisviranomaisen kirjanpitoon;

a) tuensaajille toimien toteuttamisessa 
aiheutuneiden ja tuensaajien maksamien 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, 
joka on viety todentamisviranomaisen
kirjanpitojärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 305

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimien toteuttamisesta aiheutuneen 
julkisen tuen kokonaismäärä, joka on viety 
todentamisviranomaisen kirjanpitoon

b) toimien toteuttamisesta aiheutuneiden 
julkisten menojen kokonaismäärä, joka on 
viety todentamisviranomaisen
kirjanpitojärjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 306

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksatushakemuksiin sisältyvien 
menojen tueksi on esitettävä maksukuitit 
tai vastaavalla tavalla todistusvoimaiset 
kirjanpitoasiakirjat, paitsi jos kyseessä on 
57 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa, 
58 artiklassa, 59 artiklan 1 kohdassa ja 93 
artiklassa sekä Euroopan sosiaalirahastosta 
ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [ESR] 14 artiklassa säädetty 
tukimuoto. Tällaisten tukimuotojen 
tapauksessa maksatushakemukseen on 
sisällytettävä menoina 
hallintoviranomaisen tuensaajalle 
korvaamat kustannukset.

2. Maksatushakemuksiin sisältyvien
tukikelpoisten menojen tueksi on esitettävä 
maksukuitit tai vastaavalla tavalla 
todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat, paitsi 
jos kyseessä on tämän asetuksen 57 
artiklan 1 kohdan b c ja d alakohdassa, 58 
artiklassa, 59 artiklan 1 kohdassa ja 93 
artiklassa sekä Euroopan sosiaalirahastosta 
ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [ESR] 14 artiklassa säädetty 
tukimuoto. Tällaisten tukimuotojen 
tapauksessa maksatushakemukseen on 
sisällytettävä sovellettavin perustein 
lasketut kustannukset.

Or. en

Tarkistus 307

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa valuuttanaan 
maksatushakemuksen päivämäärään 
mennessä, muuntavat kansallisessa 
valuutassa aiheutuneet menojen määrät 
euroiksi. Tämä määrä muunnetaan euroiksi 
käyttäen komission kuukausittaista 
kirjanpitokurssia siltä kuukaudelta, jonka 
aikana meno merkittiin kyseisen 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisen
tileille. Komissio julkaisee tämän kurssin 
sähköisesti kuukausittain.

1. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa valuuttanaan 
maksatushakemuksen päivämäärään 
mennessä, muuntavat kansallisessa 
valuutassa aiheutuneet menojen määrät 
euroiksi. Tämä määrä muunnetaan euroiksi 
käyttäen komission kuukausittaista 
kirjanpitokurssia siltä kuukaudelta, jonka 
aikana meno merkittiin kyseisen 
toimenpideohjelman
todentamisviranomaisen tileille. Komissio 
julkaisee tämän kurssin sähköisesti 
kuukausittain.
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2. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion
valuutta, 1 kohdassa kuvattua 
muuntomenettelyä sovelletaan edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka merkitään 
hallintoviranomaisen tileille ennen 
kansallisen valuutan ja euron välisen 
kiinteän muuntokurssin 
voimaantulopäivää.

2. Kun eurosta tulee jonkin jäsenvaltion
rahayksikkö, 1 kohdassa kuvattua 
muuntomenettelyä sovelletaan edelleen 
kaikkiin menoihin, jotka on merkitty 
todentamisviranomaisen tileille ennen 
kansallisen rahayksikön ja euron välisen 
kiinteän muuntokurssin 
voimaantulopäivää.

Or. en

Tarkistus 308

Ehdotus asetukseksi
124 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Ensimmäinen ennakkomaksu maksetaan 
erinä seuraavasti:

1. Ensimmäinen ennakkomaksu maksetaan 
erinä seuraavasti:

a) vuonna 2014: kaksi prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

a) vuonna 2014: 2,5 prosenttia
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

b) vuonna 2015: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi;

b) vuonna 2015: 2 prosenttia tukimäärästä, 
joka rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

c) vuonna 2016: yksi prosentti
tukimäärästä, joka rahastoista ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko
ohjelmakaudeksi.

c) vuonna 2016: 2 prosenttia tukimäärästä, 
joka rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

Jos toimenpideohjelma hyväksytään 
vuonna 2015 tai myöhemmin, aikaisemmat 
erät maksetaan hyväksymisvuonna.

Jos toimenpideohjelma hyväksytään 
vuonna 2015 tai myöhemmin, aikaisemmat 
erät maksetaan hyväksymisvuonna.

2. Vuotuinen ennakkomaksu maksetaan 
ennen heinäkuun 1 päivää vuosina 2016–
2022. Vuonna 2016 se on kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 

2. Vuotuinen ennakkomaksu maksetaan 
ennen heinäkuun 1 päivää vuosina 2016–
2023. Vuonna 2016 se on kaksi prosenttia 
tukimäärästä, joka rahastoista on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi. Vuosina 2017–2023 se 
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ohjelmakaudeksi. Vuosina 2017–2022 se 
on 2,5 prosenttia tukimäärästä, joka 
rahastoista ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta on osoitettu 
kyseiselle toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

on 2,5 prosenttia tukimäärästä, joka 
rahastoista on osoitettu kyseiselle 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakaudeksi.

Or. en

Tarkistus 309

Ehdotus asetukseksi
125 artikla

Komission teksti Tarkistus

125 artikla Poistetaan.
Ennakkomaksun selvittäminen
Ennakkomaksuna maksettu määrä 
poistetaan komission tileistä 130 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 310

Ehdotus asetukseksi
126 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todentamisviranomaisen on esitettävä 
säännöllisesti välimaksupyyntö, joka kattaa 
kyseisen viranomaisen kirjanpitoon viedyt, 
tuensaajille maksettua julkista tukea 
vastaavat määrät 30 päivänä kesäkuuta 
päättyvältä tilivuodelta.

1. Todentamisviranomaisen on esitettävä
säännöllisesti 121 artiklan 1 kohdan 
mukainen välimaksupyyntö, joka kattaa 
kyseisen viranomaisen
kirjanpitojärjestelmään viedyt, tuensaajille 
maksettua julkista tukea vastaavat määrät 
30 päivänä kesäkuuta päättyvältä 
tilivuodelta. Todentamisviranomainen voi 
kuitenkin sisällyttää tällaiset määrät 
seuraavina tilivuosina esitettäviin 
maksatushakemuksiin, jos se pitää tätä 
välttämättömänä.
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Huomautus: Tarkasteltava uudelleen 2 artiklan 23 kohdassa olevaa tilivuoden määritelmää.

Or. en

Tarkistus 311

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ensimmäistä välimaksupyyntöä ei saa 
tehdä ennen kuin komissio on saanut 
virallisen asiakirjan hallintoviranomaisen 
hyväksymisestä.

3. Ensimmäistä välimaksupyyntöä ei saa 
tehdä ennen kuin komissiolle on ilmoitettu 
hallinto- ja todentamisviranomaisten 
nimittämisestä 113 a artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 312

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Välimaksuja ei saa suorittaa 
toimenpideohjelmalle, jos komissiolle ei 
ole toimitettu vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti

4. Välimaksuja ei saa suorittaa 
toimenpideohjelmalle, jos komissiolle ei 
ole toimitettu vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta 101 artiklan
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 313

Ehdotus asetukseksi
127 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vapauttaa 
toimenpideohjelmassa toisen alakohdan 
mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, 
joita ei ole käytetty ensimmäisen ja 
vuotuisen ennakkomaksun, välimaksujen
ja vuotuisen saldon maksamiseen 
viimeistään ohjelman
talousarviositoumusvuotta seuraavan
toisen varainhoitovuoden joulukuun 31 
päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 121 
artiklan mukaisesti laadittua maksupyyntöä 
126 artiklan mukaisesti.

1. Komissio vapauttaa 
toimenpideohjelmassa toisen alakohdan 
mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, 
joita ei ole käytetty ensimmäisen ja 
vuotuisen ennakkomaksun ja välimaksujen 
maksamiseen viimeistään
toimenpideohjelman
talousarviositoumusvuotta seuraavan
kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 
31 päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 
121 artiklan mukaisesti laadittua 
maksupyyntöä 126 artiklan mukaisesti.

Komissio laskee vapautettavan määrän 
lisäämällä kuudesosan vuoden 2014 
vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen 
liittyvästä vuotuisesta 
talousarviositoumuksesta kuhunkin 
kauden 2015–2020 
talousarviositoumuksista.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta 
vuoden 2014 vuotuista 
kokonaisrahoitusosuutta koskevaan 
vuotuiseen talousarviositoumukseen.
3. Jos ensimmäinen talousarviositoumus 
liittyy vuoden 2015 vuotuiseen 
kokonaisrahoitusosuuteen, vapauttamisen 
määräaikoja ei 1 kohdasta poiketen 
sovelleta vuoden 2015 vuotuista 
kokonaisrahoitusosuutta koskevaan 
vuotuiseen talousarviositoumukseen. 
Tuolloin komissio laskee 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
määrän lisäämällä viidesosan vuoden 
2015 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta 
koskevasta vuotuisesta 
talousarviositoumuksesta kuhunkin 
kauden 2016–2020 
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talousarviositoumuksista.

4. Talousarviositoumusten 31 päivänä 
joulukuuta 2022 avoinna oleva osa 
vapautetaan, jos mikä tahansa 130 artiklan
1 kohdassa vaadituista asiakirjoista on 
jätetty toimittamatta komissiolle 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä

4. Talousarviositoumusten 31 päivänä 
joulukuuta 2023 avoinna oleva osa 
vapautetaan, jos mikä tahansa 133 artiklan
1 kohdassa vaadituista asiakirjoista on 
jätetty toimittamatta komissiolle 133 
artiklan 1 kohdassa asetettuun 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Tarkistus 314

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun komissio tekee päätöksen 
suurhankkeen hyväksymisestä, 
talousarviositoumuksen ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen 
mahdollisena kohteena olevista määristä 
on vähennettävä tällaisille suurhankkeille 
kohdennetut vuotuiset määrät. Näiden 
vuotuisten määrien osalta 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
automaattisen vapauttamisen määräaika 
lasketaan alkaen päivästä, jona tällaisten 
suurhankkeiden myöhemmin tarvittava 
hyväksymispäätös tehdään.

Or. en

Tarkistus 315

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilien tarkastus ja hyväksyminen ja
päättäminen

Tilinpäätöksen laatiminen, tilien tarkastus 
ja hyväksyminen sekä tilien päättäminen
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Or. en

Tarkistus 316

Ehdotus asetukseksi
I jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TILIEN TARKASTUS JA 
HYVÄKSYMINEN

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

Or. en

Tarkistus 317

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen
1. Kunkin toimenpideohjelman
varmennettujen tilinpäätöstietojen on 
katettava tilivuosi ja sisällettävä kunkin
toimintalinjan osalta:

1. Varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 
kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
varmennetut tilinpäätöstiedot toimitetaan 
komissiolle kunkin toimenpideohjelman
osalta. Tilinpäätöstietojen on katettava 
tilivuosi ja sisällettävä kunkin prioriteetin
osalta toimintalinja ja tarvittaessa rahasto 
ja alueluokka.

Or. en

Tarkistus 318

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) rahoitusvälineelle 35 artiklan 
mukaisesti maksetun ennakkomaksun 
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määrä;

Or. en

Tarkistus 319

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) prioriteettikohtainen luettelo niistä 
tilivuoden aikana päätökseen saaduista 
toimista, jotka ovat saaneet tukea 
EAKR:stä, koheesiorahastosta ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 320

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todentamisviranomainen voi määrittää 
kunkin tilinpäätökseen sisältyvän 
prioriteetin osalta varauksen, joka saa olla 
enintään viisi prosenttia kyseiseltä 
tilivuodelta esitettyjen 
maksatushakemusten mukaisista 
kokonaismenoista, jos 
tarkastusviranomaisen kanssa on 
käynnissä menettely, jossa käsitellään 
kyseisten menojen laillisuuden ja 
asianmukaisuuden arviointia. Varauksen 
kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärästä. Kyseiset 
määrät on lopullisesti sisällytettävä 
seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai 
jätettävä sen ulkopuolelle.

2. Jos jäsenvaltio jättää tilinpäätöksestä 
pois välimaksupyyntöön tilivuoden osalta
aiemmin sisältyneitä menoja siksi, että
menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden
arviointi on meneillään, tällaiset menot, 
jotka todetaan laillisiksi ja 
asianmukaisiksi, voidaan sisällyttää 
kokonaan tai osittain jotakin seuraavaa 
tilivuotta koskevaan välimaksupyyntöön.
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Or. en

Tarkistus 321

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy tilinpäätöksen 
mallin täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 322

Ehdotus asetukseksi
129 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 75 
artiklan 1 kohdan mukaiset asiakirjat
kultakin vuodelta vuodesta 2016 vuoden
2022 loppuun.

Todentamisviranomaisen on
varainhoitoasetuksen 59 artiklan 
5 kohdassa säädettyyn määräaikaan 
mennessä toimitettava kultakin vuodelta 
vuodesta 2016 vuoden 2024 loppuun

a) 128 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta;

b) hallinnollinen lausuma ja 
yhteenvetokertomus 114 artiklan 4 
kohdan e alakohdan mukaisesti;
c) tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus 
116 artiklan 5 kohdan i ja ii alakohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 323

Ehdotus asetukseksi
130 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen tilien tarkastus ja 
hyväksyminen

Tilien tarkastus ja hyväksyminen

-1. Komissio tarkastaa jäsenvaltion 129 
artiklan mukaisesti toimittamat asiakirjat. 
Jäsenvaltion on komission pyynnöstä 
toimitettava kaikki tarvittavat lisätiedot, 
jotta komissio voi todeta tilien 
täydellisyyden, oikeellisuuden ja 
totuudenmukaisuuden, 76 artiklan 1 
kohdassa vahvistettuna määräaikana.
-1 a. Komissio hyväksyy tilit, jos se voi 
todeta niiden täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden. 
Komissio päätyy tällaiseen toteamukseen, 
jos tarkastusviranomainen on antanut 
ilman huomautuksia olevan 
tarkastuslausunnon tilien täydellisyydestä, 
oikeellisuudesta ja 
totuudenmukaisuudesta, paitsi jos 
komissiolla on erityiset todisteet tilejä 
koskevan tarkastuslausunnon 
epäluotettavuudesta.
-1 b. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 76 
artiklan 1 kohdassa vahvistetussa 
määräajassa, voiko se hyväksyä tilit.
-1 c. Jos komissio ei voi hyväksyä tilejä 
määräaikana, se ilmoittaa jäsenvaltioille 
toimenpiteistä, jotka on toteutettava, ja 
niiden toteuttamisaikataulusta tai 
lisätutkimuksista, joita se esittää 
suoritettavaksi 65 artiklan 2 kohdan 
nojalla. Jäsenvaltioille toimenpiteiden 
toteuttamiseen annetun ajan päätyttyä tai 
komission suorittamien lisätutkimusten 
jälkeen komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle, 
voiko se hyväksyä tilit.
-1 d. Tileihin kirjattujen menojen 
perustana olevien toimien laillisuutta ja 
asianmukaisuutta koskevia kysymyksiä ei 
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oteta huomioon komission hyväksyessä 
tilejä. Tilien tarkastus- ja 
hyväksymismenettely ei keskeytä 
välimaksupyyntöjen käsittelyä eikä johda 
maksujen keskeyttämiseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 74 ja 134 
artiklan soveltamista.

1. Laskiessaan rahastoista ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta tietyn 
tilivuoden osalta veloitettavaa määrää
komissio ottaa huomioon seuraavat:

1. Komissio laskee hyväksyttyjen tilien 
perusteella rahastosta tilikautena 
maksettavien menojen määrän ja niiden 
mukautukset suhteessa jäsenvaltiolle 
suoritettaviin maksuihin. Komissio ottaa 
huomioon seuraavaa:

a) kirjanpitoon viety 128 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu menojen 
kokonaismäärä, johon sovelletaan kunkin 
toimintalinjan osarahoitusosuutta;

a) kirjanpitoon viedyt 128 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetut määrät, 
joihin sovelletaan kunkin toimintalinjan 
osarahoitusosuutta;

b) komission kyseisen tilivuoden aikana 
suorittamien maksujen kokonaismäärä, 
joka käsittää seuraavat:

b) komission kyseisen tilivuoden aikana 
suorittamien maksujen kokonaismäärä, 
joka käsittää seuraavat:

i) komission 120 artiklan 1 kohdan ja 22 
artiklan mukaisesti suorittamien 
välimaksujen määrä; ja

i) komission 120 artiklan 1 kohdan ja 22 
artiklan mukaisesti suorittamien 
välimaksujen määrä; ja

ii) 124 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
maksetun vuotuisen ennakkomaksun 
määrä.

ii) 124 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
maksetun vuotuisen ennakkomaksun 
määrä.

1 a. Edellä 6 kohdassa mainittua 
menettelyä noudattaen komissio tarkastaa 
ja hyväksyy vastaavan vuosittaisen 
ennakkomaksun ja suorittaa mahdolliset 
lisämaksut 30 päivän kuluessa tilien 
hyväksymisestä. Jos jäsenvaltiolta on 
perittävä takaisin jokin määrä, komissio 
antaa siitä perintämääräyksen, joka 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
kuittaamalla määrä jäsenvaltiolle 
samassa toimenpideohjelmassa 
myöhemmin suoritettavista maksuista. 
Tällainen perintä ei muodosta 
rahoitusoikaisua eikä vähennä rahaston 
tukea toimenpideohjelmalle. 
Takaisinperitty määrä on 
varainhoitoasetuksen 177 artiklan 3 
kohdan mukaista käyttötarkoitukseensa 
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sidottua tuloa.

1 b. Jos komissio ei voi 4 kohdassa 
esitetyn menettelyn mukaisesti hyväksyä 
tilejä, se määrittää käytettävissä olevien 
tietojen perusteella ja 6 kohdan 
mukaisesti rahastosta tilikautena 
maksettavan määrän ja ilmoittaa siitä 
jäsenvaltiolle. Jos jäsenvaltio ilmoittaa 
hyväksymisestään komissiolle kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissio 
toimitti sille kyseiset tiedot, sovelletaan 7 
kohtaa. Jos jäsenvaltio ei hyväksy 
määrää, komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, 
jossa määrätään rahastosta tilikautena 
maksettava määrä. Tällainen päätös ei 
muodosta rahoitusoikaisua eikä vähennä 
rahaston tukea toimenpideohjelmalle. 
Päätöksen perusteella komissio tekee 
mukautukset jäsenvaltioille suoritettaviin 
maksuihin 7 kohdan mukaisesti.
1 c. Komission hyväksyntä tileille tai 8 
kohdan mukainen komission päätös ei 
rajoita 136 ja 137 artiklan mukaista 
oikaisujen soveltamista.

1 d. Jäsenvaltiot voivat korvata 
sääntöjenvastaiset määrät, jotka on 
havaittu tilien toimittamisen jälkeen,
tekemällä vastaavat mukautukset sen 
tilivuoden tileihin, jona 
sääntöjenvastaisuus havaittiin, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 136 ja 137 
artiklan soveltamista.

2. Kun tilien tarkastuksen ja 
hyväksymisen tuloksena saatu vuotuinen 
saldo on saatavaa jäsenvaltiolta, komissio 
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antaa siitä perintämääräyksen. Kun 
vuotuinen saldo on maksettava 
jäsenvaltiolle, se lisätään seuraavaan 
välimaksuun, jonka komissio suorittaa 
tilien tarkastuksen ja hyväksymisen 
jälkeen.
3. Jos komissio ei jäsenvaltiosta johtuvista 
syistä pysty suorittamaan tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä viimeistään 
tilivuoden päättymistä seuraavan vuoden 
huhtikuun 30 päivänä, komissio ilmoittaa 
jäsenvaltiolle toimenpiteistä, jotka 
hallintoviranomaisen tai 
tarkastusviranomaisen on toteutettava, tai 
tutkimuksista, joita komissio esittää 
suoritettavaksi 65 artiklan 2 ja 3 kohdan 
nojalla.
4. Komission suorittama vuotuisen saldon 
maksu perustuu kirjanpidon mukaisiin 
menoihin, joista on vähennetty sellaisten 
komissiolle ilmoitettujen menojen osalta 
tehty varaus, jota käsittelevä menettely on 
käynnissä tarkastusviranomaisen kanssa.

Or. en

Tarkistus 324

Ehdotus asetukseksi
131 artikla

Komission teksti Tarkistus

131 artikla Poistetaan.
Vähittäinen päättäminen
1. EAKR:n, koheesiorahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
tapauksessa kunkin toimenpideohjelman 
tilinpäätökseen on sisällytettävä 
prioriteettikohtainen luettelo tilivuoden 
aikana päätökseen saaduista toimista. 
Menot, jotka liittyvät näihin toimiin ja 
sisältyvät tileihin, joiden osalta on tehty 
tarkastus- ja hyväksymispäätös, katsotaan 
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päätetyiksi.
2. ESR:n tapauksessa menot, jotka 
sisältyvät tileihin, joiden osalta on tehty 
tarkastus- ja hyväksymispäätös, katsotaan 
päätetyiksi.

Or. en

Tarkistus 325

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 1 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
soveltamista. Kyseinen kolmen vuoden
määräaika alkaa tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan, 130 artiklan 
nojalla hyväksytyn päätöksen 
antamisvuoden joulukuun 31 päivänä tai 
viimeistään loppumaksun 
suorittamispäivänä.

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki rahastosta tuettuja menoja
koskevat tositteet toimista, joiden 
tukikelpoiset kokonaismenot ovat alle 
1 000 000 euroa, ovat pyynnöstä 
komission ja tilintarkastustuomioistuimen 
saatavilla kolmen vuoden ajan toimen 
menot sisältävien tilien toimittamista 
seuraavan joulukuun 31 päivästä lukien.
Kaikkien muiden toimien osalta kaikkien 
tositteiden on oltava saatavilla kolmen 
vuoden ajan päätökseen saatetun toimen 
lopulliset menot sisältävien tilien
toimittamista seuraavan joulukuun 31
päivästä lukien.

Or. en

Tarkistus 326

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hallintoviranomaisen on ilmoitettava 
tuensaajille 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan alkamisesta.
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Or. en

Tarkistus 327

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla määritetään, mitä tietovälineitä 
voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. en

Tarkistus 328

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on esitettävä seuraavat 
asiakirjat viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2023:

1. Jäsenvaltioiden on esitettävä seuraavat 
asiakirjat varainhoitoasetuksen 59 
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun 
määräaikaan mennessä vuonna 2024:

a) loppumaksun maksamista koskeva 
hakemus;
b) rahastoista tuettavaa
toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus tai Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta tuetun
toimintaohjelman viimeinen vuosittainen 
täytäntöönpanokertomus; ja

b) toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus; ja

c) edellä 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat viimeiseltä tilivuodelta eli 1 
päivästä heinäkuuta 2022 alkaen 30 
päivään kesäkuuta 2023.

c) edellä 129 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat viimeiseltä tilivuodelta eli 1 
päivästä heinäkuuta 2022 30 päivään 
kesäkuuta 2023.
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(Huomautus: b alakohdan osittaista poistoa tarkastellaan uudelleen, kun yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen liittyvästä toisesta ehdotuksesta ja siihen sisältyvästä Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoon liittyvästä muutoksesta on päästy sopimukseen.

Or. en

Tarkistus 329

Ehdotus asetukseksi
133 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Loppumaksu maksetaan viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua viimeisen 
tilivuoden tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä koskevan päätöksen päivästä 
tai yhden kuukauden kuluttua lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
hyväksymispäivästä, sen mukaan kumpi 
päivämäärä on myöhempi.

2. Loppumaksu maksetaan viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua viimeisen 
tilivuoden tilien hyväksymistä koskevan 
päätöksen päivästä tai yhden kuukauden 
kuluttua lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
hyväksymispäivästä, sen mukaan kumpi 
päivämäärä on myöhempi.

Tuensaajan on saatava loppumaksu 
kokonaisuudessaan määräajassa ja 
maksuviivästyksiä koskevan unionin 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 330

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi keskeyttää välimaksut
prioriteettien tai toimenpideohjelmien 
tasolla kokonaan tai osittain, jos

1. Komissio voi keskeyttää välimaksut
toimintalinjojen tai toimenpideohjelmien 
tasolla kokonaan tai osittain, jos yksi tai 
useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä on vakava puute, 
jonka osalta ei ole toteutettu 
oikaisutoimenpiteitä;

a) toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä on vakava puute,
joka on vaarantanut 
toimenpideohjelmalle osoitetun unionin 
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rahoitusosuuden ja jonka osalta ei ole 
toteutettu oikaisutoimenpiteitä;

b) menoilmoitukseen sisältyvät menot 
liittyvät vakavia taloudellisia seurauksia 
aiheuttavaan sääntöjenvastaisuuteen, jota ei 
ole oikaistu;

b) menoilmoitukseen sisältyvät menot 
liittyvät vakavia taloudellisia seurauksia 
aiheuttavaan sääntöjenvastaisuuteen, jota ei 
ole oikaistu;

c) jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia 
toimenpiteitä korjatakseen 74 artiklan 
mukaisen keskeyttämisen aiheuttavan 
tilanteen;

c) jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia 
toimenpiteitä korjatakseen 74 artiklan 
mukaisen keskeyttämisen aiheuttavan 
tilanteen;

d) seurantajärjestelmän laadussa tai 
luotettavuudessa tai yhteisiä ja erityisiä 
indikaattoreita koskevissa tiedoissa on 
vakava puute;

d) seurantajärjestelmän laadussa tai 
luotettavuudessa tai yhteisiä ja erityisiä 
indikaattoreita koskevissa tiedoissa on 
vakava puute;

e) jäsenvaltio ei ole toteuttanut
ennakkoehtojen täyttämiseen liittyviä 
toimenpideohjelman mukaisia 
toimenpiteitä;

e) ennakkoehtojen täyttämiseen tähtääviä 
toimia ei ole toteutettu 17 artiklassa 
asetettujen edellytysten mukaisesti;

f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ei ole saavutettu
tuloskehyksessä asetettuja välitavoitteita;

f) tulosten tarkastelusta käy ilmi, että 
toimintalinjan osalta ovat tuloskehyksessä
asetetut taloudellisiin indikaattoreihin ja 
tuotosindikaattoreihin sekä 
täytäntöönpanon avainkohtiin liittyvät 
välitavoitteet jääneet 20 artiklassa 
säädetyt edellytykset huomioon ottaen 
erittäin suuressa määrin saavuttamatta;

g) jäsenvaltio jättää vastaamatta tai ei 
vastaa riittävällä tavalla 20 artiklan 3 
kohdan mukaisessa tilanteessa.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
rahastokohtaisissa säännöissä voidaan 
vahvistaa lisäperusteita maksun 
määräajan kulumisen keskeyttämiselle, 
jos jäsenvaltio ei ole noudattanut yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisia velvoitteitaan.
(Huomautus: b alakohdan osittaista poistoa tarkastellaan uudelleen, kun yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen liittyvästä toisesta ehdotuksesta ja siihen sisältyvästä Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoon liittyvästä muutoksesta on päästy sopimukseen.)

Or. en
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Tarkistus 331

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tehtävä tarpeelliset 
rahoitusoikaisut, jotka liittyvät toimissa tai 
toimenpideohjelmissa havaittuihin 
yksittäisiin tai järjestelmästä aiheutuviin 
sääntöjenvastaisuuksiin. Rahoitusoikaisut 
käsittävät toimen tai toimenpideohjelman 
julkisen rahoitusosuuden peruuttamisen 
kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on 
otettava huomioon sääntöjenvastaisuuksien 
luonne ja vakavuus sekä niistä rahastolle
tai Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastolle aiheutunut 
taloudellinen tappio, ja sen on tehtävä 
oikeasuhteinen oikaisu.
Hallintoviranomaisen on sisällytettävä 
rahoitusoikaisut sen tilivuoden
tilinpäätökseen, jona peruuttamisesta 
päätetään.

2. Jäsenvaltion on tehtävä tarpeelliset 
rahoitusoikaisut, jotka liittyvät toimissa tai 
toimenpideohjelmissa havaittuihin 
yksittäisiin tai järjestelmästä aiheutuviin 
sääntöjenvastaisuuksiin. Rahoitusoikaisut 
käsittävät toimen tai toimenpideohjelman 
julkisen rahoitusosuuden peruuttamisen 
kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on 
otettava huomioon sääntöjenvastaisuuksien 
luonne ja vakavuus sekä niistä rahastolle 
aiheutunut taloudellinen tappio, ja sen on 
tehtävä oikeasuhteinen oikaisu.
Hallintoviranomaisen on sisällytettävä 
rahoitusoikaisut sen tilivuoden tileihin, 
jona peruuttamisesta päätetään.

Or. en

Tarkistus 332

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 142 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla vahvistetaan rahoitusoikaisun 
suuruuden määrittämisperusteet.

6. Siirretään komissiolle valta antaa
142 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan
yksityiskohtaiset säännöt perusteista 
sellaisten tapausten määrittämiseksi, jotka 
on katsottava tässä artiklassa 
tarkoitetuiksi vakaviksi puutteiksi, sekä
rahoitusoikaisun suuruuden
määrittämisperusteista.

Or. en
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Tarkistus 333

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee
jäsenvaltion komissiolle lähettämään
tilinpäätökseen vaikuttavia 
sääntöjenvastaisuuksia, niihin perustuvalla 
rahoitusoikaisulla pienennetään rahastoista 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Or. en

Tarkistus 334

Ehdotus asetukseksi
140 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa
tai Euroopan meri- ja kalatalousviraston 
kyseessä ollessa enintään 50 000 euroa, 
siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi 
joko tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin kaikki 
kyseessä olevat 131 artiklan mukaiset 
menot päätetään. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen 131 artiklan mukaisten menojen 
päättämistä. Nämä säännökset eivät 
rajoita 4 kohdan soveltamista.

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä on enintään 200 000 euroa
EAKR:n ja koheesiorahaston osalta ja 
150 000 euroa ESR:n osalta, siihen ei 
kohdisteta enempää kuin yksi joko 
tarkastusviranomaisen tai komission 
suorittama tarkastus ennen kuin esitetään 
tilinpäätös tilivuodelta, jona toimi 
saatetaan päätökseen. Muihin toimiin ei 
kohdisteta enempää kuin yksi 
tarkastusviranomaisen ja komission 
suorittama tarkastus tilivuotta kohden 
ennen kuin esitetään tilinpäätös 
tilivuodelta, jona toimi saatetaan
päätökseen. Toimiin ei tiettynä vuonna 
kohdisteta tarkastusviranomaisen tai 
komission suorittamaa tarkastusta, jos 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on jo 
suorittanut tarkastuksen kyseisenä 
vuonna, edellyttäen että 
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tarkastusviranomainen tai komissio voi
käyttää tilintarkastustuomioistuimen 
näitä toimia koskevan tarkastustyön 
tuloksia omien tehtäviensä hoitamiseen. 
Edellä olevia säännöksiä sovellettaessa 
otetaan huomioon 4 kohdassa säädetyt 
poikkeukset.

2. Kun toimenpideohjelmaa koskeva uusin 
tarkastuslausunto osoittaa, ettei merkittäviä 
puutteita ole, komissio voi sopia 
tarkastusviranomaisen kanssa seuraavassa 
118 artiklan 3 kohdan mukaisessa 
kokouksessa, että tarvittavan tarkastustyön 
määrään voidaan tehdä todetun riskin 
mukainen oikeasuhtainen vähennys.
Sellaisissa tapauksissa komissio ei suorita 
omia paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, 
jollei ole osoituksia sellaisiin komissiolle 
tilivuonna ilmoitettuihin menoihin 
vaikuttavista puutteista, joiden osalta on 
annettu tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
koskeva päätös.

2. Kun toimenpideohjelmaa koskeva uusin 
tarkastuslausunto osoittaa, ettei merkittäviä 
puutteita ole, komissio voi sopia 
tarkastusviranomaisen kanssa seuraavassa 
118 artiklan 3 kohdan mukaisessa 
kokouksessa, että tarvittavan tarkastustyön 
määrään voidaan tehdä todetun riskin 
mukainen oikeasuhteinen vähennys.
Sellaisissa tapauksissa komissio ei suorita 
omia paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, 
jollei ole osoituksia komissiolle tilivuonna, 
jonka osalta komissio on hyväksynyt tilit,
ilmoitettuihin menoihin vaikuttavista
hallinto- ja valvontajärjestelmässä olevista
puutteista.

3. Kun komissio toimenpideohjelman 
tapauksessa toteaa voivansa luottaa 
tarkastusviranomaisen lausuntoon, se voi 
sopia tarkastusviranomaisen kanssa, että se 
rajaa omat paikan päällä tehtävät
tarkastuksensa tarkastusviranomaisen työn 
tarkastamiseen, jollei 
tarkastusviranomaisen työtä koskevista 
puutteista ole osoituksia tilivuodelta,
joiden osalta on annettu tilien tarkastusta 
ja hyväksymistä koskeva päätös.

3. Kun komissio toimenpideohjelman 
tapauksessa toteaa voivansa luottaa 
tarkastusviranomaisen lausuntoon, se voi 
sopia tarkastusviranomaisen kanssa, että se 
rajaa komission omat paikan päällä 
tehtävät tarkastukset
tarkastusviranomaisen työn tarkastamiseen, 
jollei tarkastusviranomaisen työtä 
koskevista puutteista ole osoituksia 
tilivuodelta, jonka osalta komissio on
hyväksynyt tilit.

4. Tarkastusviranomainen ja komissio 
voivat kohdistaa toimiin tarkastuksia, jos 
riskinarvioinnissa on todettu erityinen 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten riski ja 
jos on osoituksia kyseisen 
toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä olevista vakavista 
puutteista, minkä lisäksi ne voivat suorittaa 
tarkastuksia kaikkien toimeen liittyvien 
menojen 131 artiklan mukaista 
päättämistä seuraavien kolmen vuoden 
aikana, tarkastusotannan yhteydessä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 
kohdan soveltamista. Komissio voi milloin 

4. Tarkastusviranomainen ja komissio 
voivat kohdistaa toimiin tarkastuksia, jos 
riskinarvioinnissa tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa on todettu erityinen 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten riski ja 
jos on osoituksia kyseisen 
toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä olevista vakavista 
puutteista, minkä lisäksi ne voivat suorittaa 
tarkastuksia 132 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla kaudella. Komissio voi 
tarkastaa tarkastusviranomaisen 
jäljitysketjun tai osallistua 
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tahansa tarkastaa toimia arvioidakseen 
tarkastusviranomaisen työtä uudelleen 
suoritetun tarkastuksen avulla.

tarkastusviranomaisen paikan päällä 
tekemiin tarkastuksiin arvioidakseen 
tarkastusviranomaisen työtä, ja se voi 
suorittaa toimien tarkastuksia silloin, kun 
tarkastukset ovat kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tarkastusstandardien 
mukaisesti tarpeen, jotta varmistetaan, 
että tarkastusviranomainen toimii 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 335

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Euroopan rakennerahastojen ja 
Euroopan investointirahaston
yhteensovittamisesta vastaava komitea
avustaa komissiota tämän asetuksen, 
asetuksen (EU) N:o …/ (EAKR), 
asetuksen (EU) N:o …/ (EAY), asetuksen 
(EU) N:o …/ (ESR) ja asetuksen (EU) 
N:o …/ (koheesiorahasto) soveltamisessa.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 336

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Kun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu komitean 
lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista 
menettelyä noudattaen, tämä menettely 
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päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
(…) [jäsenten lukumäärä] komitean 
jäsentä) (komitean jäsenten … 
enemmistö) [enemmistö mainittava: 
yksinkertainen, kahden kolmasosan jne.] 
sitä pyytää.
Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio 
ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 
kohdan kolmatta alakohtaa.
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Tarkistus 337

Ehdotus asetukseksi
144 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20XX 
perussopimuksen 177 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 177 artiklan mukaisesti.

Or. en


