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Kuulemismenettely
Hyväksyntämenettely
Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen
Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset
Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla
kursiivilla.
Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan,
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan
paikannus.
Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset
Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin
13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588
muuttamisesta
(KOM(2018)0398 – C8 0316/2018 – 2018/0222(COD))
(Kuuleminen)
Euroopan parlamentti, joka
–

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0398),

–

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 109 artiklan, jonka
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0316/2018),

–

ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0315/2018),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin
hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT
Erot suoraan lopullisille edunsaajille maksettujen EU:n varojen (ei valtion varoja) ja
välillisesti kansallisten viranomaisten kautta maksettujen EU:n varojen (valtion varoja)
oikeudellisessa asemassa ovat vakiintuneet, mutta kansalliset tai alueelliset viranomaiset eivät
useinkaan ole tietoisia siitä, että EU:n varoja ei automaattisesti jätetä valtiontukisääntöjen
soveltamisalan ulkopuolelle eikä niitä myöskään automaattisesti katsota valtiontueksi.
Epäselvyys johtuu suurelta osin siitä, että EU:n varat kuuluvat SEUT-sopimuksen
107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan vain siinä tapauksessa, että viranomainen voi valvoa
niiden käyttöä.
Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen parantaa EU:n rahoitusohjelmien ja
valtiontukisääntöjen yhteentoimivuutta. Ehdotettu muutos EU:n valtiontukien
valtuusasetukseen1 edistää tavoitteen saavuttamista, sillä sen avulla komissio voi tehdä
kohdennettuja muutoksia yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen (GBER)2, jotta kansallisesti
hallinnoituja varoja ja komission keskitetysti hallinnoimia EU:n varoja voidaan yhdistää
mahdollisimman saumattomasti vääristämättä kilpailua EU:n sisämarkkinoilla.
Komission ehdotus kahden uuden tukimuodon sisällyttämisestä valtuusasetukseen (kansalliset
varat yhdistettyinä EU:n keskitetysti hallinnoimiin varoihin sekä EU:n Euroopan alueellisten
yhteistyöohjelmien hankkeet) ryhmäpoikkeusasetuksen muuttamiseksi edistää hallinnollista
yksinkertaistamista. Komission muiden, sisämarkkinoiden kilpailun vääristymisen estämistä
koskevien sääntöjen nojalla hyväksymiin hankkeisiin ja rahoitukseen ei ole järkevää
kohdistaa valtiontukisääntöjen mukaisia lisätarkastuksia.
Esittelijä suhtautuukin myönteisesti komission ehdotukseen ja ehdottaa sen hyväksymistä
parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan mukaisessa yksinkertaistetussa menettelyssä.

1

Neuvoston asetus (EU) 2015/1588, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (EUVL L 248,
24.9.2015, s. 1).
2
Komission asetus 651/2014 [1], annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta
sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti
(EUVL. L. 26.6.2014, 187/1.)
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ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
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