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LYHYET PERUSTELUT

Käsiteltävänä oleva ehdotus on komission oikea-aikainen vastaus Eurooppa-neuvoston 
11. joulukuuta 2008 hyväksymään päätökseen sisältyviin vaatimuksiin, jotka koskevat 
sellaisen Euroopan talouden elvytyssuunnitelman hyväksymistä, johon sisältyy useilla 
yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla toteutettavia konkreettisia toimia 
Euroopan markkinoita vuodesta 2007 lähtien vaivanneen talous- ja rahoituskriisin 
selättämiseksi.
Mitä tulee maaseudun kehittämiseen, komission asiakirjassa ehdotetaan asetuksen (EY) 
n:o 1698/2005 muuttamista olennaisilta osin sisällyttämällä siihen Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaa koskevat viittaukset.

Tästä määrästä 1,5 miljardia euroa on määrä asettaa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön 
Internet-laajakaistayhteyden kehittämiseksi maaseutualueilla ja niihin uusiin haasteisiin 
vastaamiseksi, jotka määriteltiin marraskuussa 2008 päätökseen saadun, yhteisen 
maatalouspolitiikan vuoden 2003 uudistuksen täytäntöönpanon arvioinnin yhteydessä 
(ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet, vesivarojen hallinta, biologinen 
monimuotoisuus).
Valmistelija kannattaa täysin käsiteltävänä olevaa ehdotusta kokonaisuudessaan ja katsoo, että 
jos kyseiset toimenpiteet pannaan täytäntöön nopeasti ja yhdennetysti, ne voivat varmasti 
auttaa jäsenvaltioiden talouden elvyttämisessä ja kuluttajien järjestelmää kohtaan tunteman 
luottamuksen palauttamisessa.
Koska yhteisön tason lainsäädäntää ja suunnittelua on selvästikin näissä olosuhteissa 
vaivannut kiire, valmistelija katsoo kuitenkin olevan tarpeen sisällyttää tekstiin joitakin 
lisäelementtejä, jotka voivat auttaa varmistamaan, että kiireellisyys otetaan huomioon myös 
silloin, kun jäsenvaltiot panevat kyseiset toimenpiteet täytäntöön.
Esitetyillä tarkistuksilla pyritään näin ollen varmistamaan, että jäsenvaltiot tiedottavat 
maaseudulla toteutettaviin toimenpiteisiin tarkoitetun lisärahoituksen myöntämisestä 
maaseudun kehittämissuunnitelmien mukauttamiseksi välittömästi paikallisviranomaisille, 
mahdollisille tuensaajille sekä sidosryhmille.
Lisäksi on tarpeen korostaa mahdollisuuksia maksimoida menot ensimmäisinä 
varainhoitovuosina, kuten neuvosto on todennut talouden elpymistä koko Euroopan unionin 
alueella koskevan tavoitteensa mukaisesti, peräänkuuluttamalla nopeutettujen ja 
yksinkertaistettujen täytäntöönpanomenettelyjen noudattamista.
Avoimuuden parantamiseksi, kaudella 2009–2011 saaduista tuloksista tarjolla olevan tiedon 
lisäämiseksi sekä sopivien välineiden varmistamiseksi Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja rakennerahastoista rahoitettavien Internet-laajakaistayhteyksien 
rahoittamistoimien koordinointia varten komissiota pyydetään sisällyttämään maaseudun 
kehittämisrahaston vuosittaiseen seurantakertomukseen osa, jossa käsitellään kyseisistä 
toimista saatujen tulosten seurantaa.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kyseisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanon kiireellisyys edellyttää 
menettelyjen nopeuttamista ja 
yksinkertaistamista koskevien periaatteiden 
noudattamista sen varmistamiseksi, että 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan 
liittyvät tarkistukset tulevat nopeasti 
voimaan, ja niiden vaikuttavuuden 
takaamiseksi tämänhetkisen kriisin 
vallitessa.

Tätä tarkoitusta varten asianmukainen 
tiedon jakaminen tämän asetuksen 
mukaisista toimenpiteistä alueellisille 
viranomaisille ja rahastojen mahdollisille 
tuensaajille on varmistettava jäsenvaltioissa 
laajamittaisten tiedotusaloitteiden avulla.

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella tekstiin sisällytetään viittaus toimien täytäntöönpanon kiireellisyyteen 
ottaen huomioon syyt, joiden vuoksi toimenpide hyväksytään, edellyttämällä, että 
mahdollisille tuensaajille annetaan asianmukaista ja oikea-aikaista tietoa uudesta aloitteesta 
sekä nopeutettujen ja yksinkertaistettujen täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymisestä, mikä 
liittyy niin ikään toimenpiteessä vahvistettuihin määräaikoihin.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
12 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Jäsenvaltioiden on tarkistettava 
kansallisia strategiasuunnitelmiaan 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen 10 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella."

"1. Jäsenvaltioiden on tarkistettava 
kansallisia strategiasuunnitelmiaan
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen 10 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella 
varmistaen riittävän tiedottamisen 
alueellisille viranomaisille ja rahastojen 
mahdollisille tuensaajille."

Or. it

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ensimmäisessä tarkistuksessa esitetty ensimmäinen, perusteluja koskeva 
ajatus muutetaan lainsäädännöksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin 
liittyvät tarkistetut maaseudun 
kehittämisohjelmat on toimitettava 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2009.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin 
liittyvät ja toimien täytäntöönpanon 
nopeuttamisen ja yksinkertaistamisen 
periaatteisiin perustuvat tarkistetut 
maaseudun kehittämisohjelmat on 
toimitettava komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2009.

Or. it
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Perustelu

Koska jäsenvaltioilla on käytettävissään vain vähän aikaa kansallisten suunnitelmiensa 
muuttamiseen, tarkistuksessa edellytetään laajamittaista ja nopeaa uutta lainsäädäntöä 
koskevan tiedon jakamista sekä nopeutettujen ja yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä 
sekä menojen että tilien tapauksessa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla  5 a kohta  1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämistä koskevaan 
komission vuosikertomukseen on 
sisällyttävä erityinen osa, jossa käsitellään 
16 a artiklan g alakohdassa tarkoitettuihin 
painopistealueisiin liittyvien toimien 
seurantaa.

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan sen varmistaminen, että varojen 
kohdentamiseen käytettävä nopeutettu menettely kerran alettuaan heijastuu riittävästi myös 
varojen käyttöön. Tarkoituksena on varmistaa, että toimenpiteet ovat kaikin puolin 
tehokkaita, ja tarjota sopivia välineitä tarvittavan koordinoinnin varmistamiseen 
rakennerahastoista rahoitettavien samantapaisten toimien kanssa.
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