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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin neuvosto, joka kokoontui 11. ja 12. joulukuuta 2008, hyväksyi nykyisen 
talous- ja rahoituskriisin yhteydessä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, joka käsittää 
sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa Euroopan 
talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin.

Komissio ehdotti jo syyskuussa 2008 ja marraskuussa 2008 elvytyspaketissaan useita 
lainsäädännön muutoksia koheesiopolitiikan toteutusta koskevien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi ja EAKR:sta ja ESR-ohjelmista maksettavan ennakkorahoituksen 
(ennakkomaksujen) lisäämiseksi.

Komissio antoi 3. kesäkuuta 2009 tiedonannon ”Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen”, jossa 
ehdotettiin jatkotoimia edistämään uusien työpaikkojen luomista ja torjumaan kriisin 
vaikutuksia työpaikkoihin.

Komissio katsoo, että yhteisön myöntämän rahoituksen hallinnoinnin helpottamiseksi 
tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan nopeuttaa rahoituksen antamista sellaisille edunsaajille, 
joihin taloudellinen taantuma vaikuttaa eniten.

Nykyinen 22. heinäkuuta 2009 hyväksytty ehdotus sisältää näin ollen lisää yksinkertaistuksia, 
joiden yleistavoitteena on nopeuttaa osarahoitettuja investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla 
sekä lisätä rahoituksen vaikutusta talouteen kokonaisuudessaan ja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin sekä työllisyyteen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan 
talouden moottori ja tärkeimpiä kestävän kasvun toimijoita ja lukuisten korkealaatuisten 
työpaikkojen luojia. Koko Euroopan unionissa noin 23 miljoonaa pk-yritystä edustaa lähes 
99 prosenttia unionin yrityksistä ja ne tarjoavat noin 75 miljoonaa työpaikkaa. Joillakin 
tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten vaatetus-, rakennus tai huonekaluteollisuudessa, pk-
yritysten osuus työpaikoista on jopa 80 prosenttia.

Koska muilla koheesiopolitiikkaa koskevien sääntöjen yksinkertaistuksilla ja selvennyksillä 
selkeytetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sitovia sääntöjä ja vähennetään 
byrokratiaa, ne kiistatta vauhdittavat ohjelmien täytäntöönpanoa. Säännöt antavat myös 
joustonvaraa ohjelmien mukauttamisessa uusiin haasteisiin.

Tämä ehdotus edellyttää koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamista.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On erityisen tärkeää hyödyntää 
paremmin käytettävissä olevien eri 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
kotouttamisrahaston, yhteisön 
kansanterveysalan toimintaohjelman ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, välistä 
vuorovaikutusta ja täydentävyyttä, jotta 
voidaan saavuttaa monitahoiset tavoitteet 
EU:n 2020-strategiassa, jolla pyritään 
saamaan aikaan älykkäämpää, 
sosiaalisesti osallistavaa ja vihreämpää 
kasvua ja tukemaan tehokkaammin 
heikoimmassa asemassa olevia 
mikroalueita ja heikoimmassa asemassa 
olevia ryhmiä, joilla on monitahoisia ja 
moniulotteisia haittoja. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä 
on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä 
rahoituksen vaikutusta talouteen.

(2) Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa unionin tasolla ja 
kansallisella tasolla koskevia sääntöjä on 
myös tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta 
voidaan helpottaa unionin rahoituksen 
hallinnointia, nopeuttaa investointeja 
kaikilla hallintotasoilla – kansalliselta 
tasolta paikallistasolle – sekä vahvistaa 
rahoituksen vaikutusta talouteen ja 
panostaa pitkäaikaisten ja 
yhteiskunnallisen osallistumisen 
takaavien työpaikkojen luomiseen ja sen 



AD\808147FI.doc 5/15 PE430.307v03-00

FI

toimijoihin, erityisesti pk-yrityksiin, 
jolloin vaikutetaan myönteisesti 
työllisyyteen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Toimenpideohjelmien mukauttamiseksi 
vallitsevaan rahoitus- ja talouskriisiin 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava arvioinnin 
sijaan analyysi toimenpideohjelman 
tarkistamisen perusteista.

(6) Toimenpideohjelmien mukauttamiseksi 
vallitsevaan rahoitus- ja talouskriisiin sekä 
niihin vaikutuksiin, joita sillä on 
yrityksiin ja työllisyyteen, jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava arvioinnin sijaan analyysi 
toimenpideohjelman tarkistamisen 
perusteista.

Tarkistus 4

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 

Poistetaan.
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ohjelmakaudella sovellettavia kansallisia 
osarahoitusvelvoitteita.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On välttämätöntä panna 
toimintaohjelmat täytäntöön tarkasti ja 
käyttää unionin rahoitusta 
mahdollisimman hyvin, jotta voidaan 
vastata aktiivisten 
työmarkkinatoimenpiteiden 
täytäntöönpanoa koskevaan tarpeeseen. 
Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
työttömien koulutus, 
rakenneuudistustoimenpiteiden 
ennakointi ja hallinnointi, työntekijöiden 
taitojen päivittäminen työmarkkinoiden 
tarpeita vastaaviksi talouden kehityksen 
mukaisesti sekä korkeatasoisten 
harjoittelupaikkojen tarjoaminen nuorille. 
Ihmisten pitäminen työssä tai 
mahdollisuus työpaikan löytämiseen on 
tärkeämpää talous- ja rahoituskriisissä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Etenkin kriisiaikoina, jolloin 
työmarkkinoille kohdistuva paine ja 
irtisanomisten uhka kasvavat, on 
pystyttävä reagoimaan joustavasti ja 
tukemaan kohdennetusti kriisin pahiten 
koettelemia jäsenvaltioita ja niiden 
yksittäisiä alueita. Siksi on tärkeää luoda 
sääntöjä, joiden avulla Euroopan 
sosiaalirahasto voi tulevaisuudessa 
reagoida nopeasti ja siten välttää 
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ohjelmien täytäntöönpanon viivästymisen 
ja vaikeudet säilyttää ja luoda 
pitkäaikaisia ja yhteiskunnallisen 
osallistumisen takaavia työpaikkoja. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Poikkeuksellisen tilanteen ja 
vallitsevan talous- ja rahoituskriisin 
huomattavien ja ennennäkemättömien, 
jäsenvaltioiden talouteen kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi on tarpeen myöntää 
kriisin pahiten koettelemille jäsenvaltioille 
tai jäsenvaltioiden yksittäisille alueille 
ylimääräinen ennakkomaksuerä 
vuodelle 2010, jotta niiden kassavirta 
pysyy riittävänä ja ne voivat suorittaa 
edunsaajille ohjelmien toimeenpanosta 
aiheutuvat maksut.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Vuoden 2007 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän 
vuosittaisen talousarviositoumuksen 
ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan 
vapauttamisen määräaikaa tulisi jatkaa, 
jotta tiettyjä toimenpideohjelmia varten 
sidottuja varoja voitaisiin paremmin 
hyödyntää. Tällainen joustavuus on 
välttämätöntä, sillä ohjelmat ovat 
käynnistyneet odotettua hitaammin ja 
niiden hyväksyminen on myöhästynyt. 
Vallitseva kriisi huomioon ottaen siten 
voidaan taata asianmukainen tuki 
työpaikkojen säilyttämistä ja 
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lisätyöpaikkojen luomista koskeville 
aloitteille. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan 47 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
 "1. Arviointien tavoitteena on parantaa 
rahastojen antaman tuen sekä 
toimenpideohjelmien strategian ja 
täytäntöönpanon laatua, tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta kyseisten 
jäsenvaltioiden ja alueiden erityisten 
rakenteellisten ongelmien osalta, ottaen 
huomioon kestävän kehityksen 
tavoitteen sekä ympäristövaikutuksia, 
myös vammaisten esteetöntä ympäristöä 
koskevaa prosessia, ja strategista 
ympäristöarviointia koskevan unionin 
lainsäädännön."

Perustelu

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation’. 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and 
eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with 
disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the 
rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council 
last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the 
European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
55 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 55 artiklan 2 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti: 
"Hallintoviranomaisen on otettava 
laskelmassa huomioon kyseiselle 
investointiluokalle soveltuva viitekausi, 
hankeluokka, kyseisestä 
investointiluokasta yleensä odotettava 
kannattavuus, saastuttaja maksaa 
-periaatteen soveltaminen sekä aina 
tarvittaessa kyseisen jäsenvaltion 
suhteelliseen vaurauteen liittyvät 
tasapuolisuusnäkökohdat."

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tulojen objektiivinen 
ennakkoarviointi ei ole mahdollista, viiden 
vuoden kuluessa toimen päättymisestä 
saadut nettotulot on vähennettävä 
komissiolle ilmoitetuista menoista.

3. Jos tulojen objektiivinen 
ennakkoarviointi ei ole mahdollista tai 
teknisesti luotettavaa, viiden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä saadut 
nettotulot on vähennettävä komissiolle 
ilmoitetuista menoista.
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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 
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 
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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."

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään 82 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"e a) jäsenvaltioille, jotka ovat saaneet 
vuonna 2009 avustuksia järjestelystä 
keskipitkän ajan rahoitustuen 
myöntämiseksi jäsenvaltioiden 
maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 332/20021 mukaisesti, tai 
jäsenvaltioille, joiden bruttokansantuote 
laski vuonna 2009 reaalisesti yli 
10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna tai 
joiden työttömyysprosentti joko koko 
maassa tai tietyillä alueille nousi 
edellisvuoteen verrattuna yli 
3 prosenttiyksikköä, vuonna 2010 
2 prosenttia koheesiorahaston 
rahoitusosuudesta ja 4 prosenttia 
Euroopan sosiaalirahaston 
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rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.
1 EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1."

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 93 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
"1. Komissio vapauttaa ilman eri 
toimenpiteitä toimenpideohjelman ne 
osat, jotka on laskettu toisen alakohdan 
mukaisesti ja joita ei ole käytetty 
ennakkomaksujen tai välimaksujen 
maksamiseen tai joiden osalta ei ole 
toteutettu 86 artiklassa määriteltyä 
maksupyyntöä viimeistään ohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 
2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun 
ottamatta.
Komissio laskee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua ilman eri 
toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista 
koskevan määrän lisäämällä kuudesosan 
vuoden 2007 vuotuiseen 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä 
vuotuisesta talousarviositoumuksesta 
kuhunkin vuosien 2008−2013 
talousarviositoumuksista."

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo 
tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua 
hitaampaa.

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1083/2006
93 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Lisätään 93 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa 
säädetään, ilman eri toimenpiteitä 
tapahtuvan vapauttamisen määräaikoja ei 
sovelleta vuoden 2007 
kokonaisrahoitusosuuteen liittyvään 
vuotuiseen talousarviositoumukseen."

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo 
tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua 
hitaampaa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Siirtymätoimenpiteet

Tällä asetuksella käyttöön otettuja 
vapauttamissääntöjä koskeviin 
poikkeuksellisiin siirtymäolosuhteisiin 
vastaamiseksi määrärahoja, jotka on 
peruutettu komission 
varainhoitovuodelle 2007 asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ja 97 artiklan 
täytäntöönpanon osalta 
varainhoitoasetuksen 11 artiklan 
mukaisesti tekemien vapautusten takia, 
palautetaan asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan täytäntöönpanoa varten 
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tarvittava määrä.

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo 
tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua 
hitaampaa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen vaikutuksesta maksujen 
tasoon ja siitä, miten se ottaa huomioon 
maksujen tason talousarvioesityksessään. 
Komission kertomuksessa arvioidaan 
myös tämän asetuksen vaikutuksia 
työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen.
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