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TARKISTUKSET 001-017  

esittäjä(t): Aluekehitysvaliokunta 

 

Mietintö 

Evgeni Kirilov A7-0055/2010 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleisiset 

säännökset liiittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännöösten 

yksinkertaistamiseen 

 

Ehdotus asetukseksi (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Toimen pysyvyyttä koskevan 

säännöksen soveltamisalaa olisi 

selvennettävä. Erityisesti on aiheellista 

rajoittaa säännösten soveltaminen sellaisiin 

ESR:sta osarahoitettaviin toimiin, jotka 

kuuluvat valtiontukisääntöjen 

soveltamisalaan ja joilla on ylläpidettävä 

investointeja tai luotava työpaikkoja. 

Kyseistä säännöstä ei pidä soveltaa 

sellaisiin toimiin, joihin kohdistuu 

päättämisen jälkeen huomattavia 

muutoksia rehellisestä konkurssista 

johtuvan tuotantotoiminnan lakkauttamisen 

vuoksi. 

(9) Toimen pysyvyyttä koskevan 

säännöksen soveltamisalaa olisi 

selvennettävä. Erityisesti on aiheellista 

rajoittaa säännösten soveltaminen sellaisiin 

ESR:sta annettavan tuen piiriin kuuluviin 

toimiin, jotka kuuluvat 

valtiontukisääntöjen soveltamisalaan ja 

joilla on ylläpidettävä investointeja. 

Kyseistä säännöstä ei pidä soveltaa 

sellaisiin toimiin, joihin kohdistuu 

päättämisen jälkeen huomattavia 

muutoksia rehellisestä konkurssista 

johtuvan tuotantotoiminnan lakkauttamisen 

vuoksi. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Kuten 3 päivänä kesäkuuta 2009 

annetussa komission tiedonannossa 

"Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" 

todetaan, välimaksujen laskemista 

koskevia säännöksiä on tarpeen muuttaa 

määrätyksi ajaksi, jotta kriisin huipun 

rahoituspaineista johtuvia jäsenvaltioiden 

kassavirtaongelmia voidaan tasoittaa ja 

kansalaisten – erityisesti työttömien tai 

työttömyysuhan alaisten – tukemiseen 

tarkoitettujen aktiivisten 

työmarkkinatoimenpiteiden toteuttamista 

nopeuttaa. Tästä syystä on asianmukaista, 

että komissio voi nostaa välimaksujen 

korvausosuuden jäsenvaltion pyynnöstä 

100 prosenttiin ESR:sta osarahoitettavien 

toimenpideohjelmien kunkin 

toimintalinjan saaman julkisen 

rahoitusosuuden osalta muuttamatta 

kuitenkaan toimenpideohjelmiin koko 

ohjelmakaudella sovellettavia kansallisia 

osarahoitusvelvoitteita. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Kun otetaan huomioon 

poikkeukselliset olosuhteet ja 

tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin 

vakavat ja ennennäkemättömät 

vaikutukset jäsenvaltioiden 

talousarvioihin, vuotta 2010 varten 

tarvitaan ylimääräinen ennakkomaksuerä 

niitä jäsenvaltioita varten, joihin kriisi on 

iskenyt pahimmin, jotta mahdollistetaan 

säännöllinen kassavirta ja helpotetaan 

maksatusta tuensaajille ohjelman 

täytäntöönpanon aikana. 
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Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) On asianmukaista jatkaa vuoden 

2007 vuosittaiseen 

kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän 

vuotuisen talousarviositoumuksen ilman 

eri toimenpiteitä tapahtuvan 

vapauttamisen laskemisen määräaikaa, 

jotta parannetaan tiettyjä 

toimintaohjelmia varten sidottujen 

varojen hyödyntämistä. Tällaista 

joustavuutta tarvitaan, koska ohjelmien 

käynnistyminen on ollut odotettua 

hitaampaa ja niiden hyväksyminen on 

viivästynyt. 

 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Muun muassa sen vuoksi, että 

Lissabonin sopimuksen voimaantulo 

aiheutti muutoksia 

päätöksentekomenettelyihin, tässä 

asetuksessa säädettyjä muutoksia ei ole 

pantu täytäntöön riittävän ajoissa, jotta 

olisi kyetty estämään asetuksen (EY) N:o 

1083/2006 nykyisen 93 artiklan 1 kohdan 

soveltaminen. Näin ollen komission 

tekemät sitoumusten vapauttamiset 

johtaisivat Euroopan yhteisöjen yleiseen 

talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 

kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021 

(varainhoitoasetus) 11 artiklan mukaisesti 

varainhoitovuoden 2007 määrärahojen 

peruuntumiseen, vaikka ne on tarkoitus 

jakaa varainhoitovuosille 2008–2013 

pantaessa täytäntöön tämän asetuksen 

säännöksiä. Niinpä on asianmukaista, 
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että siirtymätoimenpiteenä tarjotaan 

mahdollisuus koota uudelleen vastaavat 

määrärahat, jotta tarkistetut 

vapauttamista koskevat määräykset 

voidaan panna täytäntöön. 

 __________ 

 
1
 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 

 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

44 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) rahastoja tai muita kannustinjärjestelmiä, 

jotka tarjoavat lainoja, takuita 

takaisinmaksettaville investoinneille tai 

vastaavia energiatehokkuuteen ja 

uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

rakennuksissa, myös nykyisessä 

asuntokannassa, liittyviä välineitä." 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

44 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun tällaiset toimet järjestetään holding-

tyyppisten rahastojen avulla eli käyttäen 

rahastoja, joiden varoja on tarkoitus 

sijoittaa useisiin riskipääoma-, laina- ja 

takuurahastoihin, kaupunkialueiden 

kehitysrahastoihin tai rahastoihin tai 

muihin kannustinjärjestelmiin, jotka 

tarjoavat lainoja, takuita 

takaisinmaksettaville investoinneille tai 

vastaavia energiatehokkuuteen ja 

uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

rakennuksissa, myös nykyisessä 

asuntokannassa, liittyviä välineitä, 

jäsenvaltio tai hallintoviranomainen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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toteuttaa rahoituksen soveltamalla yhtä tai 

useampaa seuraavista menettelytavoista: 

 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 7 kohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos 33 artiklassa tarkoitetusta 

toimenpideohjelman tarkistamisesta 

aiheutuu uusi menoluokka, kaikki 

tällaiseen luokkaan kuuluvat menot ovat 

tukikelpoisia siitä päivästä, jona 

toimenpideohjelman tarkistamista koskeva 

pyyntö toimitetaan komissiolle. 

Jos tämän asetuksen 33 artiklassa 

tarkoitetusta toimenpideohjelman 

tarkistamisesta aiheutuu komission 

asetuksen (EY) N:o 1828/2006
1
 liitteessä 

II olevan osan A taulukossa 1 tarkoitettu 

uusi menoluokka, kaikki tällaiseen 

luokkaan kuuluvat menot ovat 

tukikelpoisia siitä päivästä, jona 

toimenpideohjelman tarkistamista koskeva 

pyyntö toimitetaan komissiolle. 

 __________ 

 
1
 EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1." 

 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 8 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

57 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESR:sta osarahoitettavien toimien ei 

katsota saaneen rahoitusosuutta ainoastaan, 

jos niillä on perustamissopimuksen 

87 artiklassa tarkoitettuja valtiontukia 

koskevien sääntöjen mukaisesti 

velvollisuus ylläpitää investointeja ja jos 

niihin kohdistuu sellaisia huomattavia 

muutoksia, jotka johtuvat kyseisissä 

säännöissä vahvistetussa määräajassa 

tapahtuneesta tuotantotoiminnan 

lopettamisesta. 

ESR:sta annettavan tuen piiriin kuuluvien 

toimien ei katsota saaneen rahoitusosuutta 

ainoastaan, jos niillä on Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

107 artiklassa tarkoitettuja valtiontukia 

koskevien sovellettavien sääntöjen 

mukaisesti velvollisuus ylläpitää 

investointeja ja jos niihin kohdistuu 

sellaisia huomattavia muutoksia, jotka 

johtuvat kyseisissä säännöissä 

vahvistetussa määräajassa tapahtuneesta 

tuotantotoiminnan lopettamisesta. 
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Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 8 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

57 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä 

kohdassa asetetun määräajan kolmeksi 

vuodeksi investoinnin tai pk-yritysten 

luomien työpaikkojen ylläpitämiseksi. 

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä 

kohdassa asetetun määräajan kolmeksi 

vuodeksi pk-yritysten investoinnin 

ylläpitämiseksi. 

 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 9 kohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

67 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) tuensaajan maksamien todennettujen 

tukikelpoisten menojen ja ohjelman 

kokonaisrahoituksen, yhteisön ja 

kansallinen rahoitus mukaan luettuina, 

suhde; 

ii) tuensaajan maksamien todennettujen 

tukikelpoisten menojen suhde ohjelman 

kokonaisrahoitukseen, yhteisön ja 

kansallinen rahoitus mukaan luettuina; 

 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 10 kohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

77 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Korvataan 77 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

"77 artikla  

Välimaksujen ja loppumaksun laskemista 

koskevat yhteiset säännöt 

 

1. Välimaksut ja loppumaksut lasketaan 

soveltaen asianomaista 

toimenpideohjelmaa koskevassa 

päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta 

kunkin toimintalinjan osalta 

tukikelpoisiin menoihin, jotka on mainittu 
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kyseisen toimintalinjan osalta kussakin 

todentamisviranomaisen todentamassa 

menoilmoituksessa. 

Välimaksuina ja loppumaksuina maksettu 

yhteisön rahoitusosuus ei kuitenkaan saa 

olla suurempi kuin julkinen 

rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle 

rahastoista myönnetyn tuen 

enimmäismäärä, joka on vahvistettu 

komission tekemässä toimenpideohjelman 

hyväksymistä koskevassa päätöksessä. 

 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 

komissio voi maksaa jäsenvaltioiden 

31 päivään joulukuuta 2010 mennessä 

lähettämien menoilmoitusten mukaisten 

välimaksujen osalta 100 prosenttia 

ESR:sta osarahoitettavien 

toimenpideohjelmien kunkin 

toimintalinjan saamasta julkisesta 

rahoitusosuudesta, joka on mainittu 

kyseisen toimintalinjan osalta kussakin 

todentamisviranomaisen todentamassa 

menoilmoituksessa, jos jäsenvaltio sitä 

pyytää helpottaakseen 

kriisintorjuntatoimien toteutusta. Jos 

jäsenvaltio hyödyntää tätä 

mahdollisuutta, komissio soveltaa 

järjestelyä kaikkiin välimaksupyyntöihin, 

jotka lähetetään kyseisen 

toimenpideohjelman osalta 31 päivään 

joulukuuta 2010 mennessä. 

 

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti 

maksetun kokonaismäärän ja 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan mukaisesti 

lasketun määrän välistä erotusta ei oteta 

huomioon laskettaessa sellaisten 

menoilmoitusten mukaisia välimaksuja, 

jotka lähetetään 31 päivän joulukuuta 

2010 jälkeen. Erotus otetaan kuitenkin 

huomioon 79 artiklan 1 kohdan 

säännöstä sovellettaessa ja loppumaksua 

laskettaessa." 
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Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 11 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

82 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta (uusi) ja 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Muutetaan 82 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

 a) Lisätään toiseen alakohtaan kohta 

seuraavasti: 

 "f) jäsenvaltioille, joille on myönnetty 

lainoja vuonna 2009 järjestelystä 

keskipitkän ajan rahoitustuen 

myöntämiseksi jäsenvaltioiden 

maksutaseille 18 päivänä tammikuuta 

2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 332/2002
1
 mukaisesti, tai 

jäsenvaltioille, joiden BKT laski vuonna 

2009 yli 10 prosenttia reaalihinnoin 

vuoteen 2008 verrattuna, vuonna 2010 

2 prosenttia koheesiorahaston 

rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan 

ja 4 prosenttia ESR:n rahoitusosuudesta 

toimintaohjelmaan. 

 __________ 

 
1
 EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1." 

 b) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 "Toisen alakohdan f alakohdan kriteerejä 

sovellettaessa BKT-lukujen perustana 

käytetään marraskuussa 2009
2
 

julkaistavia yhteisön tilastoja. 

 _________ 

 
2
 European Economic Forecast Autumn 

2009 (EUROPEAN ECONOMY. No. 10. 

2009. Euroopan unionin julkaisutoimisto. 

Luxemburg)." 
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Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 12 kohta 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

88 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos jäsenvaltioiden toteuttamissa 

tarkastuksissa todetaan 

sääntöjenvastaisuuksia osittain suljettavissa 

toimissa, sovelletaan 98 artiklan 

2 ja 3 kohtaa. Tämän artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettu menoilmoitus 

oikaistaan vastaavasti. 

Jos jäsenvaltiot toteavat 

sääntöjenvastaisuuksia osittain suljettavissa 

toimissa, sovelletaan 98 artiklan 

2 ja 3 kohtaa. Tämän artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettu menoilmoitus 

oikaistaan vastaavasti. 

 

Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 12 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1083/2006 

93 artikla – 1 kohta ja 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Muutetaan 93 artikla seuraavasti: 

 a) korvataan 1 kohta seuraavasti: 

 "1. Komissio vapauttaa ilman eri 

toimenpiteitä toimenpideohjelman toisen 

alakohdan mukaisesti lasketun määrän 

ne osat, joita ei ole käytetty 

ennakkomaksujen tai välimaksujen 

maksamiseen tai joiden osalta ei ole 

toimitettu 86 artiklassa määriteltyä 

maksupyyntöä viimeistään ohjelman 

talousarviositoumusvuotta seuraavan 

toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 

2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun 

ottamatta. 

 Ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa 

vapauttamista varten komissio laskee 

määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 

2007 vuosittaiseen 

kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä 

talousarviositoumuksesta kuhunkin 

kauden 2008–2013 

talousarviositoumuksista." 
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 b) Lisätään 2 kohdan jälkeen kohta 

seuraavasti: 

 "2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 

säädetään, ilman eri toimenpiteitä 

tapahtuvan vapauttamisen määräaikoja ei 

sovelleta vuoden 2007 vuotuiseen 

kokonaisrahoitusosuuteen liittyvään 

vuotuiseen talousarviositoumukseen." 

 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Siirtymäkauden toimenpiteet 

 Jotta selviydytään poikkeuksellisista 

olosuhteista, jotka aiheutuvat siitä, että 

siirrytään noudattamaan tämän asetuksen 

sisältämiä vapauttamista koskevia 

sääntöjä, varainhoitoasetuksen 

11 artiklan mukaisesti peruuntuneet 

määrärahat, jotka komissio on 

vapauttanut vuotta 2007 varten 

pannessaan täytäntöön asetuksen (EY) 

N:o 1083/2006, sellaisena kuin se on 

muutettuna asetuksella (EY) N:o 

284/2009
1
 93 artiklan 1 kohtaa ja 

97 artiklaa, kootaan uudelleen siinä 

määrin kuin on tarpeen asetuksen (EY) 

N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan 

toisen alakohdan täytäntöönpanemiseksi. 

 __________ 

 
1 
EUVL L 94, 8.4.2009, s. 10. 

 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 artiklan 5 ja 7 kohtaa sovelletaan 

kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006, 

1 artiklan 5 ja 7 kohtaa sovelletaan 

kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006, 
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1 artiklan 8 kohtaa, 1 artiklan 11 kohdan 

a alakohtaa, 1 artiklan 11 kohdan 

b alakohdan i alakohtaa ja 1 artiklan 

13 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2007 ja 

1 artiklan 4 kohtaa, 1 artiklan 11 kohdan 

b alakohdan ii alakohtaa ja 1 artiklan 

11 kohdan c alakohtaa 10 päivästä 

kesäkuuta 2009. 

1 artiklan 8 kohtaa, 1 artiklan 10 kohdan 

a alakohtaa, 1 artiklan 10 kohdan 

b alakohdan i alakohtaa, 1 artiklan 13 ja 

14 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2007 ja 

1 artiklan 4 kohtaa, 1 artiklan 10 kohdan 

b alakohdan ii alakohtaa ja 1 artiklan 

10 kohdan c alakohtaa 10 päivästä 

kesäkuuta 2009. 

 


