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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Neuvottelumenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta
(KOM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2008)0558),

– ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan perusteella tekemän 
hyväksyntäpyynnön (C6-0000/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen (A6-0000/2008),

1. Hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi;

2. Kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Asetuksen N:o 1083/2006 55 artiklan säännöksissä viitataan 'tuloja tuottavaan hankkeeseen'. 
Säännöksen tehokkaassa täytäntöönpanossa on havaittu ongelmia.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) / koheesiorahaston osarahoittamissa pienissä toimissa 
tai Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamissa toimissa noudatettavat 
seurantajärjestelyt – tulot voidaan ottaa huomioon enintään kolme vuotta toimenpideohjelman 
päättymisen jälkeen – näyttävät itse asiassa suhteettomalta hallinnolliselta rasitteelta 
verrattuna kyseessä oleviin rahamääriin ja merkittävältä riskitekijältä ohjelmien toteutuksessa.

Komissio joutui jättämään pois jäsenvaltioiden mahdollisuuden ratkaista niiden toteamat 
ongelmat ratkaista 55 artiklan säännösten tulkinnan keinoin, koska se osoittautui 
oikeudellisesti mahdottomaksi.

Komissio katsoo jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen, että ongelmien korjaamiseksi on
muutettava pelkästään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohtaa ja että muutoksen 
on käsiteltävä seuraavia kahta näkökohtaa: ESR:n osarahoittamien toimien jättäminen 
55 artiklan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle ja sen kynnysarvon vahvistaminen, jonka 
alittavat EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamat hankkeet jätetään samojen säännösten 
soveltamisalan ulkopuolelle niin tukikelpoisten enimmäismenojen laskennan kuin seurannan 
osalta. Muita 55 artiklan säännöksiä ei muuteta. 

Koska on välttämätöntä varmistaa, että samoja täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan kaikkiin 
ohjelmakaudella tukea saaviin hankkeisiin, ehdotetaan lisäksi, että muutettua artiklaa 
sovelletaan takautuvasti 1. elokuuta 2006 alkaen.

Tämä tekninen muutos yksinkertaistaa tuloja tuottavien hankkeiden hallintoa mahdollisimman 
paljon vähentämällä hallinnollista rasitetta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Muutettu 55 artikla lisäksi epäilemättä helpottaa merkittävien keskikokoisten hankkeiden 
täytäntöönpanoa ja seurantaa järkevillä politiikan aloilla, kuten ympäristön, sosiaalisen 
osallisuuden, tutkimuksen, kilpailukyvyn, innovaation ja energian aloilla, mikä parantaa 
rakennerahastojen käyttöä ja tehokkuutta.

Koska muutos ei vaikuta talousarvioon, se pitäisi pystyä toteuttamaan nopeasti, jotta 
oikeudellisen epävarmuuden ja jäsenvaltioiden ja lopullisten edunsaajien tekemät epätasaiset 
tulkinnat loppuisivat mahdollisimman pian. Muuten hankehakemusten jättäminen ja 
toimintaohjelmien toteuttaminen voi viivästyä.

Lopuksi on todettava, että toimielinten välisen hyvän yhteistyön myönteinen käytäntö on hyvä 
esimerkki siitä, miten tehokkaita yksinkertaistuksia voidaan toteuttaa rakennerahastoja 
koskeviin nykyisiin säännöksiin Euroopan kansalaisten eduksi. Uusi säännös auttaa varmasti 
noudattamaan paremmin nykyiselle ja tuleville ohjelmakausille määritettyjä painopistealueita. 
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