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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa 
olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa 
koskevien tiettyjen säännösten sekä maksusitoumusten vapauttamissääntöjen osalta 
tietyissä jäsenvaltioissa
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0301),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0143/2013),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan 
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;

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta 
tiettyjen rahoitusvakautensa osalta 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta 
tiettyjen rahoitusvakautensa osalta 
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vakavissa vaikeuksissa olevien tai 
vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien 
jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien 
tiettyjen säännösten sekä 
maksusitoumusten vapauttamissääntöjen 
osalta tietyissä jäsenvaltioissa.

vakavissa vaikeuksissa olevien tai 
vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien 
jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien 
tiettyjen säännösten sekä 
maksusitoumusten vapauttamissääntöjen 
osalta

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o.../... [yhteisistä 
säännöksistä annettava asetus] 
jäsenvaltiokohtaiset määrärahat rajataan 
110 prosentin tasolle niiden reaalisesta 
tasosta kaudella 2007–2013. 
Jäsenvaltioita, joihin tukikaton 
asettaminen vaikuttaa, on suojeltava 
paremmin riskiltä, että niille 
ohjelmakaudella 2007–2013 myönnetyt 
maksusitoumukset vapautettaisiin ilman eri 
toimenpiteitä.

(6) Asetuksessa (EU) N:o.../... [yhteisistä 
säännöksistä annettava asetus] 
jäsenvaltiokohtaiset määrärahat rajataan 
110 prosentin tasolle niiden reaalisesta 
tasosta kaudella 2007–2013. Tukikaton 
asettaminen vaikuttaa tuntuvasti kahteen 
jäsenvaltioon. Siksi niitä on suojeltava 
paremmin riskiltä, että niille 
ohjelmakaudella 2007–2013 myönnetyt 
maksusitoumukset vapautettaisiin ilman eri 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Niin kutsuttu kahden ylärajan menetelmä vaikuttaa kahteen jäsenvaltioon: Slovakiaan ja 
Romaniaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Eurooppa-neuvosto on todennut 
7.-8. helmikuuta 2013 antamissaan 
päätelmissä, että kaikkiin ohjelmiin 
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sovelletaan vapauttamismenettelyä, jonka 
periaatteena on, että ne sitoumukseen 
liittyvät määrät, joista ei ole suoritettu 
ennakkomaksuja tai joista ei ole esitetty 
maksupyyntöä kauden N+3 kuluessa, 
vapautetaan.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto toteaa 7.–8. helmikuuta 2013 antamiensa päätelmien 87 kohdassa, että 
kahta jäsenvaltiota (Romaniaa ja Slovakiaa) olisi autettava löytämään käytännön ratkaisuja 
vuosien 2007–2013 kansallisiin määrärahoihin kuuluvien varojen automaattisen 
vapauttamisen riskin pienentämiseksi. Lisäksi Eurooppa-neuvosto toteaa, että seuraavan, 
vuonna 2014 käynnistyvän monivuotisen rahoituskehyksen aikana kaikkien jäsenvaltioiden 
kaikkiin ohjelmiin sovelletaan vapauttamista koskevaa N+3-sääntöä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Eurooppa-neuvosto kehotti 8 päivänä 
helmikuuta 2013 antamissaan 
päätelmissä komissiota tarkastelemaan 
käytännön ratkaisuja vuosien 2007–2013 
Romanian ja Slovakian kansallisiin 
määrärahoihin kuuluvien varojen ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen 
riskin pienentämiseksi, mukaan lukien 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttaminen.

(7) Eurooppa-neuvosto kehotti myös 
komissiota tarkastelemaan käytännön 
ratkaisuja vuosien 2007–2013 Romanian ja 
Slovakian kansallisiin määrärahoihin 
kuuluvien varojen ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen riskin 
pienentämiseksi, mukaan lukien asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 muuttaminen.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Eurooppa-neuvosto korosti myös 
tarvetta varmistaa kaikkien otsakkeiden 
maksujen tason ja profiilin asianmukaisuus 
maksamatta olevien 
talousarviositoumusten määrän 
rajoittamiseksi erityisesti siten, että ilman 
eri toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista 
koskevia sääntöjä sovelletaan kaikissa 
otsakkeissa. Tästä syystä
vapauttamissääntöjä höllentävien 
säännösten jäsenvaltioissa, joihin 
asetuksessa (EU) N:o.../... [yhteisistä 
säännöksistä annettava asetus] vahvistettu 
tukikaton asettaminen vaikuttaa, olisi 
oltava tasapainoisia, kun otetaan huomioon 
vaikutukset maksamatta oleviin 
talousarviositoumuksiin.

(8) Eurooppa-neuvosto korosti myös 
tarvetta varmistaa kaikkien otsakkeiden 
maksujen tason ja profiilin asianmukaisuus 
maksamatta olevien 
talousarviositoumusten määrän 
rajoittamiseksi erityisesti siten, että ilman 
eri toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista 
koskevia sääntöjä sovelletaan kaikissa 
otsakkeissa. Jäsenvaltioita koskevien 
vapauttamissääntöjä höllentävien 
säännösten olisi oltava tasapainoisia, kun 
otetaan huomioon Eurooppa-neuvoston 
7.–8. helmikuuta 2013 antamien 
päätelmien 87 kohta ja vallitseva 
ennakoimaton kriisi.

Or. en

Perustelu

Koska Eurooppa-neuvosto päätti jatkaa vapauttamissääntöä vuodesta 2014 lähtien, esittelijä 
ehdottaa säännön ottamista osaksi järjestelmää ja sen laskennallista soveltamista kaikkiin 
jäsenvaltioihin vuodesta 2011 lähtien. Tämä kytkeytyy tasausta koskevan komission 
ehdotuksen alkuosaan, jolla pyritään ottamaan tämä sääntö osaksi järjestelmää ja estää 
kaikkia Euroopan mukautusohjelmaan osallistuvia valtioita rajoittamasta suurempaa 
osarahoitusosuutta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vuosien 2011 ja 2012 vuotuisten 
maksusitoumusten ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen laskennan 
määräaikaa olisi pidennettävä yhdellä 

(9) Vuosien 2011, 2012 ja 2013 vuotuisten 
maksusitoumusten ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen laskennan 
määräaikaa olisi pidennettävä yhdellä 
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vuodella, mutta vuoden 2012 
talousarviositoumukselle, joka on vielä 
avoinna 31 päivänä joulukuuta 2015, on 
esitettävä perusteet 31 päivään joulukuuta 
2015 mennessä. Näin toimenpideohjelmiin 
sidottujen varojen käyttöä voidaan parantaa 
niissä jäsenvaltioissa, joihin 
koheesiopoliittisten määrärahojen 
rajaaminen tulevaisuudessa 110 prosentin 
tasolle niiden reaalisesta tasosta kaudella 
2007–2013 vaikuttaa. Tällaista 
joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan 
puuttua ohjelmien odotettua hitaamman 
täytäntöönpanon ongelmaan, jota esiintyy 
erityisesti näissä jäsenvaltioissa.

vuodella. Näin toimenpideohjelmiin 
sidottujen varojen käyttöä voidaan parantaa 
jäsenvaltioissa. Tällaista joustavuutta 
tarvitaan, jotta voidaan puuttua ohjelmien 
odotettua hitaamman täytäntöönpanon 
ongelmaan, jota esiintyy tietyissä 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Koska Eurooppa-neuvosto päätti jatkaa vapauttamissääntöä vuodesta 2014 lähtien, esittelijä 
ehdottaa säännön ottamista osaksi järjestelmää ja sen laskennallista soveltamista kaikkiin 
jäsenvaltioihin vuodesta 2011 lähtien. Tämä kytkeytyy tasausta koskevan komission 
ehdotuksen alkuosaan, jolla pyritään ottamaan tämä sääntö osaksi järjestelmää ja estää 
kaikkia Euroopan mukautusohjelmaan osallistuvia valtioita rajoittamasta suurempaa 
osarahoitusosuutta ennen ohjelmasuunnittelukauden päättymistä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
62 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a). Muutetaan 62 artiklan 1 kohdan 
e alakohta seuraavasti:
”e) antaa komissiolle 31 päivään 
maaliskuuta 2018 mennessä 
toimenpideohjelman sulkemista 
koskevan ilmoituksen, jossa arvioidaan
loppuerän maksupyynnön oikeellisuus 
sekä lopullisen menoilmoituksen, johon 
on liitetty lopullinen tarkastuskertomus, 
perustana olevien tapahtumien laillisuus 



PE514.735v01-00 10/16 PR\941491FI.doc

FI

ja säännönmukaisuus.”

Or. en

Perustelu

Koska esittelijä ehdottaa ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen pidentämistä 
yhdellä vuodella, toimenpideohjelman sulkemista koskeva ilmoitus olisi annettava komissiolle 
31. maaliskuuta 2018 mennessä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
67 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

-1 b). Muutetaan 67 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Hallintoviranomaisen on 
toimitettava toimenpideohjelman 
täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 
komissiolle ensimmäisen kerran vuonna 
2008 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta sekä 
loppukertomus viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2018.”

Or. en

Perustelu

Koska esittelijä ehdottaa ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen pidentämistä 
yhdellä vuodella, loppukertomus olisi toimitettava komissiolle 31. maaliskuuta 2018 
mennessä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
A1 artikla – 1 kohta – johdantokappale ja a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Poistetaan 77 artiklan 6 kohta. (1) Muutetaan 77 artikla seuraavasti:
(a) Poistetaan 6 kohta.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
77 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 11 a kohta seuraavasti:
”11 a. Poiketen siitä, mitä 10 kohdassa 
säädetään, ja ohjelman asianmukaisen 
sulkemisen varmistamiseksi loppuerässä 
suoritettaviin maksuihin perustuva 
unionin maksuosuus ei saa toimintalinjan 
tasolla poiketa yli 10 prosentilla 
rahastosta maksettavasta 
enimmäistukimäärästä sellaisena kuin se 
on ilmoitettu uusimmassa 
rahoitussuunnitelmaa koskevassa 
komission hyväksymässä päätöksessä. 
Toimintalinjan tasolla ilmenevä 
poikkeaminen ei vaikuta ohjelmatason 
enimmäistukimäärään.”

Or. en

Perustelu

Toimintalinjojen välille ehdotetaan (vuosien 2000–2006 tapaan) 10 prosentin joustovaraa, 
jotta voidaan välttää mittavat ohjelmamuutokset ohjelmakauden lopulla ja tehostaa varojen 
käyttöä. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 1083/2006
89 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1 a) Muutetaan 89 artiklan 1 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
”a) jäsenvaltio on lähettänyt 31 päivään 
maaliskuuta 2018 mennessä 
maksupyynnön, joka sisältää seuraavat 
asiakirjat:”

Or. en

Perustelu

Koska esittelijä ehdottaa automaattisen vapauttamisen pidentämistä yhdellä vuodella, 
loppuerä olisi maksettava edellyttäen, että jäsenvaltio on lähettänyt maksupyynnön 
31. toukokuuta 2018 mennessä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 2 b kohta

Komission teksti Tarkistus

”2b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 
säädetään, niiden jäsenvaltioiden osalta, 
joiden koheesiopoliittiset määrärahat 
ohjelmakaudella 2014–2020 rajataan 110 
prosentin tasolle niiden reaalisesta tasosta 
kaudella 2007–2013, 1 kohdassa 
tarkoitettu määräaika vuosina 2007–2012
on niiden toimenpideohjelmien 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen vuoden joulukuun 31 päivä.”

”2b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika vuosina 2011–2013 on niiden 
toimenpideohjelmien 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
kolmannen vuoden joulukuun 31 päivä.”

Or. en

Perustelu

Koska Eurooppa-neuvosto päätti jatkaa vapauttamissääntöä vuodesta 2014 lähtien, esittelijä 
ehdottaa säännön ottamista osaksi järjestelmää ja sen laskennallista soveltamista kaikkiin 
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jäsenvaltioihin vuodesta 2011 lähtien. Tämä kytkeytyy tasausta koskevan komission 
ehdotuksen alkuosaan, jolla pyritään ottamaan tämä sääntö osaksi järjestelmää ja suoda 
kaikille Euroopan mukautusohjelmaan osallistuville valtioille mahdollisuuden hyötyä 
suuremmasta osarahoitusosuudesta ennen ohjelmasuunnittelukauden päättymistä. Pidemmillä 
ajoilla voidaan parantaa varojen käyttöä jäsenvaltioissa (kuten komissio toteaa johdanto-
osan 9 kappaleessa) ja mahdollistetaan laadukkaiden hankkeiden valinta. Lisäksi näin 
tarjotaan ratkaisu, jolla jäsenvaltioita autetaan reagoimaan kriisin vaikutuksiin 
tehokkaammin. Tarkistus ei vaikuta kokonaismääräahoihin, joita jäsenvaltiot saavat 
rahastosta kyseisellä kaudella eikä ehdotus sitoumusten ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan 
vapauttamisen määräajan jatkamisesta yhdellä vuodella muuta maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaismäärää talousarviossa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Se, mitä ensimmäisessä alakohdassa 
säädetään, ei rajoita 93 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa säädetyn määräajan 
soveltamista mainitussa kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion vuoden 2012 
talousarviositoumukseen.”

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto
Komissio on ehdottanut rahoituskriisiin reagoidakseen asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamista. Muutoksen tavoitteena on

 pidentää aikaa, jona lisättävä osarahoitus laajenisi koskemaan rahoitusvakautensa 
osalta vakavien vaikeuksien uhasta kärsiviä jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot, jotka liittyvät 
mukautusohjelmaan ja saavat rahoitustukea, voisivat saada korotettuina niille 
suoritettavia maksuja niin kauan kuin ne kuuluvat tukimekanismien piiriin, ilman että 
niille koheesiopolitiikan mukaisesti kaudella 2007–2013 myönnettävä kokonaismäärä 
muuttuu;

 soveltaa Eurooppa-neuvoston 7.–8. helmikuuta 2013 tekemää poliittista sopimusta, eli 
huolehtia neuvoston päätelmien 87 kohdan täytäntöönpanosta. Komission 
ehdotuksessa pyritään mekanismiin, jossa kahdelle jäsenvaltiolle – Romanialle ja 
Slovakialle – annettaisiin oikeus soveltaa vapauttamista koskevaa N+3 sääntöä 
vuosien 2011 ja 2012 osalta.

Komissio toteaa, että rahastoista näille maille ja ohjelmille ohjelmakaudella myönnettävä 
kokonaisrahoitus ei muutu ja että rakennerahastojen ja koheesiorahastojen enimmäismääriä ei 
tarvitse muuttaa.
Tätä asetusehdotusta koskevassa päätöksenteossa sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä1, ja lopullinen sopiminen riippuu Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisistä neuvotteluista. Ehdotus kytkeytyy monivuotisen rahoituskehyksen ja 
yhteisistä säännöistä annettavan asetuksen hyväksymiseen.

Esittelijän ehdotus
Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä ja on periaatteessa samaa mieltä siitä, että 
valtioita on autettava näinä kriisin ja budjettirajoitusten aikoina. 

1) Ehdotus korkeamman yhteisrahoitusasteen soveltamisesta tiettyihin jäsenvaltioihin
Lisäystä koskeva ehdotus kasvattaa osarahoitusosuutta kymmenellä prosenttiyksiköllä.
Osarahoitus olisi vahvistettava ohjelmien toimintalinjoille, sitä sovelletaan kyseisenä aikana 
ilmoitettuihin hiljattain todennettuihin menoihin ja se suunnataan jäsenvaltioille, joihin kriisi 
vaikuttaa tuntuvimmin ja jotka ovat mukautusohjelmassa. Lisäys otettiin käyttöön vuonna 
2011 asetukseen (EY) N:o 1083/2006 tehdyllä tarkistuksella, ja sitä oli määrä soveltaa 
ainoastaan ennen vuoden 2013 päättymistä esitettyihin maksupyyntöihin. Koska tietyillä 
jäsenvaltioilla on edelleen rahoitusvakauteen kohdistuvia vakavia vaikeuksia, komissio 
ehdotti, että korotetun osarahoitusosuuden soveltamisaikaa ei tulisi rajata 31.:een joulukuuta 
2013.

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä, koska siinä otetaan huomioon tuleva tilanne sellaisena 
kuin se on neuvoteltuna yhteisistä säännöistä annettavassa asetuksessa.

2) Ehdotus maksusitoumusten vapauttamista ilman eri toimenpiteitä koskevan riskin 

                                               
1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ... artikla
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vähentämisestä Romaniaa ja Slovakiaa koskevien varojen yhteydessä
Ehdotus Romanian ja Slovakian vuosien 2007–2013 kansallisiin määrärahoihin kuuluvien 
varojen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen riskin pienentämiseksi on 
ymmärrettävä, koska näihin kahteen valtioon vaikuttaa Eurooppa-neuvoston helmikuussa 
tekemä sopimus, että ohjelmakauden 2014–2020 määrärahat saavat olla enintään 
110 prosenttia niiden tasosta kaudella 2007–2013.

Euroopan parlamentti ja aluekehitysvaliokunta ovat kuitenkin aina kannattaneet periaatteisiin 
ja järjestelmäratkaisuihin perustuvia järjestelyjä. Eurooppa-neuvosto päätti jo tällaisesta 
järjestelmäratkaisusta ottamalla vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
käyttöön vapauttamista koskevan N+3-säännön. Se tarkoittaa muun muassa, että 
vapauttamista koskevan säännön pidentämistarve tunnustetaan yleisesti ja että jäsenvaltioille 
annetaan enemmän aikaa moitteettomien ja laadukkaiden hankkeiden valmistelemiseen.

Koska koheesiopolitiikan kokonaismallissa siirrytään vuoden 2013 jälkeen tuloksia 
painottavaan ja suorituskykyyn perustuvaan järjestelmään, esittelijä ehdottaa, että 
vapauttamista koskeva sääntö yhdistetään jäljellä olevan ohjelmakauden ajaksi tulevaan 
ohjelmakauteen. Tällainen joustavuus voisi nopeuttaa ohjelmien täytäntöönpanoa vaikeina 
aikoina ja parantaa toimenpideohjelmiin sidottujen varojen käyttöä ohjelmakauden lopulla. 
Näin kaikki jäsenvaltiot voisivat toimittaa vuoden 2011 maksusitoumuksia koskevat 
maksupyynnöt vuoden 2014 loppuun mennessä, vuoden 2012 maksusitoumuksia koskevat 
maksupyynnöt vuoden 2015 loppuun mennessä ja vuoden 2013 maksusitoumuksia koskevat 
maksupyynnöt vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä pienentäisi vuosien 2011, 2012 ja 2013 
sitoumusten ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen riskiä ja loisi näppärän 
siirtymämekanismin ennen seuraavan ohjelmakauden käynnistymistä. 
Toisena jäsenvaltioille suoritettavien maksujen nopeuttamista koskevana ehdotuksena on 
huolehtia ohjelmien joustavuuden lisäämisestä. Toimintalinjojen välille ehdotetaan (vuosien 
2000–2006 tapaan) 10 prosentin joustovaraa, jotta voidaan välttää lukuisat ohjelmamuutokset 
ohjelmakauden lopulla ja tehostaa varojen käyttöä. Esittelijä kannattaa ajatusta, koska 
toimenpideohjelmia koskeviin muutoksiin sovellettaisiin tällöin joustavampaa 
lähestymistapaa kuin nykyisissä sulkemista koskevissa suuntaviivoissa. 

Ehdotusta puoltavat seikat
Ehdotuksessa yhdenmukaistettaisiin nykyistä ja tulevaa ohjelmakautta koskevat edellytykset 
ja autettaisiin maita käyttämään varoja tehokkaammin. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
hankkeita ja käytettävä varoja kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen. 

Pitkä finanssi- ja talouskriisi on aiheuttanut taloudellisia tappioita ja taantumaa, ja sillä on 
ollut monia kielteisiä seurauksia. Jäsenvaltioiden oli noudatettava tiukkaa budjettipolitiikkaa 
ja julkisen talouden vakauttamispolitiikkaa, mikä johti yksityisen ja julkisen sektorin 
investointitoiminnan hiipumiseen. Ilmeisesti investointi- ja kehittämispolitiikan edellytykset 
ovat olleet vaikeammat kuin ennen kriisiä ennakoitiin. Koska kriisin vaikutuksia ei osattu 
ennakoida, unionin varojen hallinnointia on helpotettava, jäsenvaltioita ja alueita on autettava 
investointien nopeuttamisessa ja eri talouksien rahoituksensaantimahdollisuuksia on 
parannettava.

Ehdotuksesta koituu lisäarvoa myös siten, että sillä edistetään helppoa siirtymistä nykyisestä 
ohjelmakaudesta tulevaan. Se vähentäisi liiallista maksamatta jäävien maksupyyntöjen määrää 
ja hillitsisi tarvetta toimia liian nopeasti ja tehdä päätöksiä paineen alaisena. 
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Nykyinen vapauttamista koskeva järjestelmä on epävakaa, etenkin kun otetaan huomioon 
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen nykytilanne. 
Ehdotetulla muutoksella parannettaisiin investointi- ja kehityspolitiikan sujuvuutta, 
jatkuvuutta ja ennakoitavuutta.


