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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tukikelpoisten alueiden 
määrittelemiseksi olisi vahvistettava 
objektiiviset perusteet. Tätä varten 
tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet 
olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200326

mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

(9) Tukikelpoisten alueiden 
määrittelemiseksi olisi vahvistettava 
objektiiviset ja avoimet perusteet. Tätä 
varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason 
alueet olisi nimettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1059/200326 mukaisen yhteisen 
alueluokitusjärjestelmän perusteella.

_________________ _________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tulevassa Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteessa (Interreg) olisi 
otettava riittävästi huomioon alueet, 
joihin Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö 
Euroopan unionista eniten vaikuttaa, ja 
etenkin ne alueet, joista tulee raja-alueita 
(meri- ja maarajojen kautta), ja 
tarvittaessa annettava niille 
rahoitustukea.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tällä asetuksella olisi lisättävä 
kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista 
toisella tuetaan institutionaalisten 
valmiuksien vahvistamista koskevaa 
tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja 
hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-
alueita koskevan tiedonannon 
täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan 
kansalaisten ja instituutioiden välistä 
yhteistyötä sekä makroalue- ja 
merialuestrategioiden kehittämistä ja 
koordinointia ja toisella puututaan 
erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin 
ongelmiin, kuten turvallisuus, 
rajanylitysten hallinta ja muuttoliike.

(19) Tällä asetuksella olisi lisättävä yksi 
erityinen Interreg-tavoite, jolla tuetaan 
institutionaalisten valmiuksien 
vahvistamista koskevaa tavoitetta ja 
lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista 
yhteistyötä, erityisesti raja-alueita 
koskevan tiedonannon täytäntöönpanon 
yhteydessä, sekä tehostetaan kansalaisten 
ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittämistä ja koordinointia.

Perustelu

Vaikka tämä tavoite on tärkeä, se on vaikea mukauttaa koheesiopolitiikan tavoitteisiin, joihin 
Interreg-ohjelma perustuu, joten se olisi poistettava johdonmukaisen politiikan nimissä. Tämä 
lisätavoite voisi antaa väärän kuvan Interregiin liittyvistä odotuksista tällä alalla. Lisäksi 
monivuotisen rahoituskehyksen muissa rahastoissa ja budjettikohdissa käsitellään jo monia 
tähän tavoitteeseen liittyviä aiheita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Interreg-ohjelmien valmistelua, 
hyväksymistä ja muuttamista sekä 
alueellista kehitystä, toimien valintaa, 
seurantaa ja arviointia, ohjelmasta 
vastaavia viranomaisia, toimien 
tarkastuksia sekä avoimuutta ja viestintää 
koskevia säännöksiä olisi mukautettava 
Interreg-ohjelmien erityispiirteisiin 
verrattuna asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 

(21) Interreg-ohjelmien valmistelua, 
hyväksymistä ja muuttamista sekä 
alueellista kehitystä, toimien valintaa, 
seurantaa ja arviointia, ohjelmasta 
vastaavia viranomaisia, toimien 
tarkastuksia sekä avoimuutta ja viestintää 
koskevia säännöksiä olisi mukautettava 
Interreg-ohjelmien erityispiirteisiin 
verrattuna asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säännöksiin. 
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säännöksiä koskeva asetus] säännöksiin. Nämä erityissäännökset olisi pidettävä 
yksinkertaisina ja selkeinä, jotta vältetään 
ylisääntely ja jäsenvaltioille ja tuensaajille 
aiheutuva ylimääräinen hallinnollinen 
rasitus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan nojalla rahastoja on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä rahastojen käytännön 
vaikutuksista.

(25) Paremmasta lainsäädännöstä 13
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan nojalla rahastoja on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille ja tuensaajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin 
voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa 
olevia indikaattoreita, joiden todetaan 
soveltuvan parhaiten Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 
ohjelmien tavoitteissa saavutetun 
edistymisen mittaamiseen ja joiden 
perusteella kerätään näyttöä tässä 
ohjelmassa käytettyjen rahastojen 
käytännön vaikutuksista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ohjelmakaudella 2014–2020 
saadun kokemuksen perusteella olisi 
jatkettava järjestelmää, jolla otettiin 
käyttöön selkeä menojen 
tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, 
ja säilytettävä samalla periaate, jonka 
mukaan menojen tukikelpoisuussäännöt 
vahvistetaan unionin tasolla tai koko 

(26) Ohjelmakaudella 2014–2020 
saadun kokemuksen perusteella olisi 
jatkettava järjestelmää, jolla otettiin 
käyttöön selkeä menojen 
tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, 
ja säilytettävä samalla periaate, jonka 
mukaan menojen tukikelpoisuussäännöt 
vahvistetaan unionin tasolla tai koko 
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yhteistyöohjelmalle, jotta vältetään 
mahdolliset ristiriitaisuudet ja 
epäjohdonmukaisuudet eri asetusten sekä 
asetusten ja jäsenvaltioiden säännösten 
välillä. Yhden jäsenvaltion antamat 
lisäsäännöt, joita sovellettaisiin ainoastaan 
tuensaajiin kyseisessä jäsenvaltiossa, olisi 
rajattava ehdottomasti välttämättömään 
vähimmäismäärään. Tähän asetukseen 
olisi erityisesti sisällytettävä 
ohjelmakaudelle 2014–2020 annetut 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
481/201433 säännökset.

yhteistyöohjelmalle, jotta vältetään 
mahdolliset ristiriitaisuudet ja 
epäjohdonmukaisuudet eri asetusten sekä 
asetusten ja jäsenvaltioiden säännösten 
välillä. Yhden jäsenvaltion antamia 
lisäsääntöjä, joita sovellettaisiin 
ainoastaan tuensaajiin kyseisessä 
jäsenvaltiossa, olisi vältettävä. Tähän 
asetukseen olisi erityisesti sisällytettävä 
ohjelmakaudelle 2014–2020 annetut 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
481/201433 säännökset.

_________________ _________________

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 
2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1299/2013 
täydentämisestä yhteistyöohjelmiin 
liittyvien menojen tukikelpoisuutta 
koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 
138, 13.5.2014, s. 45).

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 
2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1299/2013 
täydentämisestä yhteistyöohjelmiin 
liittyvien menojen tukikelpoisuutta 
koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 
138, 13.5.2014, s. 45).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Asetuksen (EU, Euratom) 
[varainhoitoasetuksen koontiasetus] 
[63 artiklan 9 kohdan] mukaan 
alakohtaisissa säännöissä on otettava 
huomioon Euroopan alueellisen yhteistyön 
(Interreg) ohjelmien tarpeet erityisesti 
tarkastustoiminnon osalta. Vuotuista 
tarkastuslausuntoa, vuotuista 
valvontakertomusta ja toimien tarkastuksia 
koskevia säännöksiä olisi sen vuoksi 
yksinkertaistettava ja mukautettava niihin 
ohjelmiin, joihin osallistuu useampi kuin 
yksi jäsenvaltio.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sääntöjen vastaisesti maksettujen 
summien takaisinperinnän osalta olisi 
päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta 
ainoasta kumppanista tai muista 
kumppaneista johtavan kumppanin ja 
hallintoviranomaisen kautta komissioon. 
Olisi säädettävä jäsenvaltioiden, 
kolmansien maiden, kumppanimaiden tai 
merentakaisten maiden ja alueiden
(MMA:t) vastuusta silloin, kun 
takaisinperintä ainoalta kumppanilta, 
muilta kumppaneilta tai johtavalta 
kumppanilta ei onnistu, missä tapauksessa 
jäsenvaltio korvaa summan 
hallintoviranomaiselle. Näin ollen Interreg-
ohjelmissa ei tuensaajien tasolla voi olla 
määriä, joita ei saada perittyä takaisin. On 
kuitenkin tarpeen selventää sellaista 
tilannetta koskevia sääntöjä, jossa 
jäsenvaltio, kolmas maa, kumppanimaa tai 
MMA ei korvaa summaa 
hallintoviranomaiselle. Myös johtavan 
kumppanin velvoitteita takaisinperinnän 
osalta olisi selkeytettävä. Erityisesti 
hallintoviranomaisen ei pitäisi voida 
velvoittaa johtavaa kumppania 
käynnistämään oikeudellista menettelyä 
toisessa maassa.

(30) Sääntöjen vastaisesti maksettujen 
summien takaisinperinnän osalta olisi 
päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta 
ainoasta kumppanista tai muista 
kumppaneista johtavan kumppanin ja 
hallintoviranomaisen kautta komissioon. 
Olisi säädettävä jäsenvaltioiden, 
kolmansien maiden, kumppanimaiden tai 
merentakaisten maiden ja alueiden
(MMA:t) vastuusta silloin, kun 
takaisinperintä ainoalta kumppanilta, 
muilta kumppaneilta tai johtavalta 
kumppanilta ei onnistu, missä tapauksessa 
jäsenvaltio korvaa summan 
hallintoviranomaiselle. Näin ollen Interreg-
ohjelmissa ei tuensaajien tasolla voi olla 
määriä, joita ei saada perittyä takaisin. On
tarpeen kuitenkin selventää sellaista 
tilannetta koskevia sääntöjä, jossa 
jäsenvaltio, kolmas maa, kumppanimaa tai 
MMA ei korvaa summaa 
hallintoviranomaiselle. Myös johtavan 
kumppanin velvoitteita takaisinperinnän 
osalta olisi selkeytettävä. Erityisesti 
hallintoviranomaisen ei pitäisi voida 
velvoittaa johtavaa kumppania 
käynnistämään oikeudellista menettelyä 
toisessa maassa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vaikka Interreg-ohjelmat, joihin 
osallistuu kolmansia maita, kumppanimaita 
tai MMA:ita, olisi toteutettava käyttämällä 
yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, 
syrjäisimpien alueiden yhteistyö voidaan 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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toteuttaa välillisellä hallinnoinnilla. Olisi 
annettava yksityiskohtaiset säännöt siitä, 
miten nämä ohjelmat toteutetaan 
kokonaisuudessaan tai osittain välillisellä 
hallinnoinnilla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset Interreg-
ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista 
varten, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa 
rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi 
kuitenkin noudatettava soveltuvin osin 
asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla 
vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä 
ohjelmia koskevan ensimmäisen 
hyväksymispäätöksen osalta.

(35) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset Interreg-
ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista 
varten, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa 
rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi 
kuitenkin soveltuvin osin noudatettava
asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla 
vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä 
ohjelmia koskevan ensimmäisen 
hyväksymispäätöksen osalta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos jokin kolmas maa tai 
kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-
ohjelman rahoitukseen kansallisilla 
varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai 
unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä 
peräisin olevan tuen kansallisesta 
yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 
22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta 
Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana 
joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten 
toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai 
osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä 
yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa 
esitetyistä vaihtoehdoista.

6. Jos jokin kolmas maa tai 
kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-
ohjelman rahoitukseen kansallisilla 
varoilla, missä ei ole kyse EAKR:stä tai 
unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä 
peräisin olevan tuen kansallisesta 
yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, 
vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman 
toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo 
valittujen yhteisten toimien osalta, 
osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien 
jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä 4
kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä 
vaihtoehdoista.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi kutakin Interreg-
ohjelmaa ja sen yhdenmukaisuutta 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi 
EAKR] ja tämän asetuksen kanssa ja, jos 
on kyse unionin ulkoisesta 
rahoitusvälineestä myönnettävästä tuesta ja 
tarvittaessa, sen yhdenmukaisuutta 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen strategia-asiakirjan tai yhtä 
tai useampaa kyseistä välinettä koskevan 
perussäädöksen mukaisen strategisen 
ohjelmasuunnittelun kehyksen kanssa.

1. Komissio arvioi kutakin Interreg-
ohjelmaa ja sen yhdenmukaisuutta 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi 
EAKR] ja tämän asetuksen kanssa; jos on 
kyse unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä 
myönnettävästä tuesta ja tarvittaessa, 
komissio arvioi sen yhdenmukaisuutta 10
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen strategia-asiakirjan tai 
strategisen ohjelmasuunnittelun kehyksen 
kanssa yhtä tai useampaa kyseistä välinettä 
koskevan perussäädöksen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana 
siirtää saman Interreg-ohjelman eri 
toimintalinjaan summan, joka on enintään 
5 prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä 
määrärahoista ja enintään 3 prosenttia 
ohjelman budjetista.

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana 
siirtää saman Interreg-ohjelman eri 
toimintalinjaan summan, joka on enintään 
10 prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä 
määrärahoista ja enintään 6 prosenttia 
ohjelman budjetista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EAKR:stä tuetut sisäiset 
rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmat: 
6 %;

a) EAKR:stä tuetut sisäiset 
rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmat: 
7 %;
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Seurantakomitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa ja tarkastelee 
kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat 
ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja 
tavoitteita.

5. Seurantakomitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa ja tarkastelee 
kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat 
ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja 
tavoitteita, ja laatii tarvittaessa 
suosituksia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot 
ja soveltuvin osin kolmannet maat, 
kumppanimaat ja MMA:t sopivat ohjelman 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehtivat jäsenvaltioiden, kolmansien 
maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
ohjelmakumppanien edustajien, joihin 
viitataan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [6 artiklassa], 
tasapainoisesta edustuksesta.

Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot 
ja soveltuvin osin kolmannet maat, 
kumppanimaat ja MMA:t sopivat 
avoimesti ja läpinäkyvästi ohjelman 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehtivat jäsenvaltioiden, kolmansien 
maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
ohjelmakumppanien edustajien, joihin 
viitataan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [6 artiklassa], 
tasapainoisesta edustuksesta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi järjestää uudelleentarkastelun 
Interreg-ohjelmien tuloksellisuuden 
tarkastelemiseksi.

Komissio järjestää uudelleentarkastelun 
Interreg-ohjelmien tuloksellisuuden 
tarkastelemiseksi.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uudelleentarkastelun tulokset 
merkitään hyväksyttyyn pöytäkirjaan.

3. Uudelleentarkastelun tulokset 
merkitään hyväksyttyyn pöytäkirjaan ja 
julkaistaan uudelleentarkastelun 
kohteena olleen ohjelman 
verkkosivustolla. Komissio arvioi 
uudelleentarkastelun tulokset kirjallisesti, 
julkaisee tuloksellisuusarvioinnin ja 
toimittaa tämän arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin hallintoviranomaisen on 
toimitettava komissiolle sähköisesti 
asianomaisen Interreg-ohjelman 
kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 31
päivään tammikuuta, 31 päivään 
maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta, 31 
päivään heinäkuuta, 30 päivään syyskuuta
ja 30 päivään marraskuuta mennessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] liitteessä [VII] olevan 
mallin mukaisesti.

Kunkin hallintoviranomaisen on 
toimitettava komissiolle sähköisesti 
asianomaisen Interreg-ohjelman 
kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 
31 päivään tammikuuta, 31 päivään 
toukokuuta ja 30 päivään syyskuuta 
mennessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] 
olevan mallin mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on toimitettava käyttäen olemassa 
olevia tietojen ilmoittamista koskevia 
järjestelmiä siltä osin kuin ne ovat 
osoittautuneet luotettaviksi edellisellä 
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ohjelmakaudella.

Perustelu

Tietojen ilmoittamista koskevien uusien järjestelmien asentaminen oli käynnissä olevan 
ohjelmakauden aikana vaikeaa, koska alussa ei ollut riittävästi ohjeita, jolloin jouduttiin 
tekemään toistuvia mukautuksia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita, jotka esitetään 
asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] 
liitteessä [I], ja tarvittaessa 
ohjelmakohtaisia tuotos- ja 
tulosindikaattoreita on käytettävä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan] 
sekä tämän asetuksen 17 artiklan 3 kohdan 
d alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 2 
kohdan b alakohdan mukaisesti.

1. Yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita, jotka esitetään 
asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] 
liitteessä [I] ja joiden todetaan soveltuvan 
parhaiten Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteen (Interreg) ohjelmien 
tavoitteissa saavutetun edistymisen 
mittaamiseen, on käytettävä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän 
asetuksen 17 artiklan 3 kohdan d 
alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 2 
kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarvittaessa ja 
hallintoviranomaisen asianmukaisesti 
perustelemissa tapauksissa on käytettävä 
ohjelmakohtaisia tuotos- ja 
tulosindikaattoreita tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti valittujen 
indikaattoreiden lisäksi.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 
3 kohdan e alakohdan i alakohdan] 
mukaisen raportointivaatimuksensa 
täyttämiseksi komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
tuloksellisuutta ja tuloksia koskevat tiedot 
indikaattoreiden mukaisesti raportoimalla 
sekä edistymisestä että puutteista ja 
varmistamalla selkeän yhteyden varojen 
käytön ja tuloksellisuuden välillä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava arviointi kustakin Interreg-
ohjelmasta. Kussakin arviossa on 
arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, 
tehokkuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla 
saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin 
parannettua asianomaisen Interreg-
ohjelman suunnittelun ja toteutuksen 
laatua.

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava arviointi kustakin Interreg-
ohjelmasta. Kussakin arviossa on 
arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, 
tehokkuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla 
saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin 
parannettua asianomaisen Interreg-
ohjelman suunnittelun ja toteutuksen 
laatua. Jäljempänä 5 kohdassa 
tarkoitetussa arviointisuunnitelmassa 
määritettävä arviointien tiheys ei saa olla 
suurempi kuin kerran vuodessa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asettamalla tiedotustaulun c) asettamalla tiedotustaulun 
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näkyvälle paikalle heti, kun Interreg-
toimen fyysinen toteutus alkaa sellaisilla 
fyysisillä investoinneilla tai 
laitehankinnoilla, joiden 
kokonaiskustannukset ovat yli 100 000
euroa;

näkyvälle paikalle heti, kun Interreg-
toimen fyysinen toteutus alkaa sellaisilla 
fyysisillä investoinneilla tai 
laitehankinnoilla, joiden 
kokonaiskustannukset ovat yli 25 000
euroa;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muiden kuin c alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvien Interreg-toimien 
osalta asettamalla näkyvälle paikalle 
vähintään yhden tulosteen tai elektronisen 
näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja 
jossa annetaan tietoa Interreg-toimesta ja 
korostetaan Interreg-rahastosta saatua 
tukea;

d) muiden kuin c alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvien Interreg-toimien 
osalta asettamalla näkyvälle paikalle 
vähintään yhden tulosteen tai elektronisen 
näytön, jonka vähimmäiskoko on A2 ja 
jossa annetaan tietoa Interreg-toimesta ja 
korostetaan Interreg-rahastosta saatua 
tukea;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) strategisesti tärkeiden toimien 
osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden 
kokonaiskustannukset ylittävät 
10 000 000 euroa, järjestämällä 
viestintätapahtuman ja ottamalla komission 
ja vastuullisen hallintoviranomaisen siihen 
mukaan hyvissä ajoin.

e) strategisesti tärkeiden toimien 
osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden 
kokonaiskustannukset ylittävät 5 000 000 
euroa, järjestämällä viestintätapahtuman ja 
ottamalla komission ja vastuullisen 
hallintoviranomaisen siihen mukaan 
hyvissä ajoin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pienhankerahastojen ja 5. Pienhankerahastojen ja 
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rahoitusvälineiden tapauksessa tuensaajan 
on varmistettava, että lopulliset 
vastaanottajat noudattavat 4 kohdan c 
alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

rahoitusvälineiden tapauksessa tuensaajan 
on varmistettava, että lopulliset 
vastaanottajat noudattavat 4 kohdan c ja d 
alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöstökustannukset koostuvat 
Interreg-kumppanin jollakin seuraavista 
tavoista työllistämän henkilöstön 
bruttotyövoimakustannuksista:

1. Edellyttäen, että kaikkia työhön 
liittyviä unionin säädöksiä ja oikeuksia 
noudatetaan, henkilöstökustannukset 
koostuvat Interreg-kumppanin jollakin 
seuraavista tavoista työllistämän 
henkilöstön bruttotyövoimakustannuksista:

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa tietojen tyypin ja 
perusteet, joita käyttäen muodostetaan 
otokset sen toimista tarkastuksia varten, 
sekä menetelmät virhetason 
ekstrapolointia varten liitteessä, joka 
hyväksytään delegoidulla säädöksellä 
tämän asetuksen 62 artiklan mukaisesti.
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