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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 284/2009,
annettu 7 päivänä huhtikuuta 2009,
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä
säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa
koskevien säännösten osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

den yhteydessä tuettujen hankkeiden käynnistysvaiheessa,
mikä nopeuttaisi ohjelmien ja hankkeiden toteutusta sekä
investointien vaikutuksia talouteen.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 161 artiklan kolmannen alakohdan,
(4)

Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) mahdollisuuksia auttaa jäsenvaltioita toimenpideohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa on
tarkoituksenmukaista lisätä.

(5)

Ottaen huomioon EIP:n ja EIR:n aseman perustamissopimuksen mukaisina yhteisön rahoituseliminä, niiden
kanssa olisi oltava mahdollista tehdä suoraan sopimus
silloin, kun ne osallistuvat rahoitusjärjestelyjä koskeviin
toimiin, jotka järjestetään holding-tyyppisten rahastojen
muodossa.

(6)

Rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden käytön helpottamiseksi erityisesti kaupunkialueiden kestävän kehityksen
alalla olisi säädettävä mahdollisuudesta käsitellä luontoissuorituksia tukikelpoisina menoina rahastojen perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä.

(7)

Perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valtiontukien tapauksessa olisi yritysten, ja varsinkin pienten
ja keskisuurten yritysten, tukemista varten kevennettävä
edellytyksiä, jotka koskevat ennakoiden maksamista.

(8)

Suurhankkeiden toteuttamisen nopeuttamiseksi on tarpeellista sallia, että menoilmoituksiin voidaan sisällyttää
sellaisten suurhankkeiden menoja, joita komissio ei ole
vielä hyväksynyt.

(9)

Ennakkomaksuihin liittyviä säännöksiä olisi muutettava,
jotta jäsenvaltioiden käytettävissä olisi enemmän varoja,
mikä edistää toimenpideohjelmien nopeaa käynnistämistä
vallitsevassa kriisissä.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Kansainvälisiin finanssimarkkinoihin vaikuttava ennennäkemätön kriisi on tuonut yhteisölle mittavia haasteita,
joihin on vastattava nopeasti, jotta kriisin talousvaikutukset olisi mahdollista torjua kattavasti ja jotta erityisesti
voitaisiin tukea investointeja kasvun ja työllisyyden elvyttämiseksi.

Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelypuitteet on hyväksytty tavoitteena edistää Euroopan aluekehitysrahaston,
Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston ohjelmatyön ja hallinnon yksinkertaistamista, niiden tukitoimien
tehokkuutta ja niiden täytäntöönpanon toissijaisuutta.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (1) eräitä säännöksiä on
tarpeen muuttaa, jotta voidaan edistää yhteisön määrärahojen käyttöön asettamista toimenpideohjelmien sekä nii-

(1) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
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(10)

(11)

(12)
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Toimenpideohjelman alussa maksettavalla ennakkomaksulla pitäisi voida varmistaa säännöllinen kassavirta,
joka helpottaa maksatusta tuensaajille toimenpideohjelman täytäntöönpanon aikana. Sen vuoksi olisi säädettävä,
että rakennerahastoista maksetaan toimenpideohjelmien
nopeamman täytäntöönpanon helpottamiseksi 7,5 prosentin (niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka kuuluivat Euroopan unioniin ennen 1 päivää toukokuuta 2004) ja 9
prosentin ennakko (niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka
ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta
2004 tai sen jälkeen).

Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti 56 artiklan 2 kohtaa ja 78 artiklan 1 kohtaa koskevia muutoksia pitäisi voida soveltaa
koko ohjelmakaudella 2007–2013. Takautuva soveltaminen on näin ollen tarpeen 1 päivästä elokuuta 2006 eli
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 voimaantulopäivästä.
Koska kansainvälisiin finanssimarkkinoihin vaikuttava ennennäkemätön kriisi edellyttää nopeita vastatoimia talousvaikutusten kattavaksi torjumiseksi, muiden muutosten olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen,
kun asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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b) lisätään c alakohta seuraavasti:

”c) tehdään sopimus suoraan EIP:n tai EIR:n kanssa.”

2) Lisätään 46 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”EIP ja EIR voivat jäsenvaltioiden pyynnöstä osallistua ensimmäisessä alakohdassa mainittuihin teknisen tuen toimiin.”

3) Korvataan 56 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luontoissuoritukset, poistokustannukset ja yleiskustannukset voidaan
käsitellä tuensaajien toimien täytäntöönpanossa maksamina
menoina tämän kohdan kolmannessa alakohdassa vahvistetuin edellytyksin.

Asetusta (EY) N:o 1083/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luontoissuoritukset voidaan78 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettujen rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden osalta
käsitellä rahastojen tai holding-tyyppisten rahastojen perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä maksettuina menoina tämän kohdan kolmannessa alakohdassa
vahvistetuin edellytyksin.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1083/2006 seuraavasti:
Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa mainittujen menojen
on täytettävä seuraavat edellytykset:
1) Muutetaan 44 artiklan toinen kohta seuraavasti:
a) jäljempänä 4 kohdan mukaisesti vahvistetuissa tukikelpoisuussäännöissä säädetään tällaiset menot tukikelpoisiksi;
a) korvataan b alakohta seuraavasti:

”b) kun sopimus ei ole julkisia hankintoja koskevassa
lainsäädännössä tarkoitettu julkisia palveluhankintoja
koskeva sopimus, myönnetään tukea, joka määritellään tässä yhteydessä lahjoituksen muodossa annettavana suorana rahoitusosuutena rahoituslaitokselle ilman tarjouspyyntöä, jos tämä tapahtuu sellaisen kansallisen lain nojalla, joka on perustamissopimuksen
mukainen;”;

b) menojen määrästä on näyttöarvoltaan laskuihin rinnastettavat kirjanpitotositteet, sanotun vaikuttamatta erityisasetuksissa esitettyjen säännösten soveltamiseen;

c) luontoissuoritusten osalta rahastoista maksettava osarahoitus ei ylitä tukikelpoisten menojen kokonaismäärää
tällaisten suoritusten arvo pois luettuna.”
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4) Muutetaan 78 artikla seuraavasti:
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senttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja vuonna 2009 2,5 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan;

a) Korvataan 78 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
viimeinen virke seuraavasti:
b) jäsenvaltioille, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, vuonna
2007 2 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta
toimenpideohjelmaan, vuonna 2008 3 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja
vuonna 2009 4 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan;

”Tuensaajien maksamat menot on osoitettava maksukuittien tai todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden
avulla, jollei kutakin rahastoa koskevissa erityisasetuksissa
toisin säädetä.”

b) Kumotaan 78 artiklan 2 kohdan b alakohta.
c) jos toimenpideohjelma kuuluu Euroopan alueellinen yhteistyö - tavoitteen piiriin ja jos vähintään yksi osallistujista on jäsenvaltio, joka on liittynyt Euroopan unioniin
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, vuonna
2007 2 prosenttia EAKR:n rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan, vuonna 2008 3 prosenttia EAKR:n rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja vuonna 2009 4
prosenttia EAKR:n rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.”

c) Korvataan 78 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.
Jos komissio päättää 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti olla osallistumatta suurhankkeen rahoitukseen, komission päätöstä seuraavaa menoilmoitusta on korjattava
tämän mukaisesti.”

5) Korvataan 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b ja c
alakohta seuraavasti:

”a) jäsenvaltioille, jotka kuuluivat Euroopan unioniin sellaisena kuin se oli ennen 1 päivää toukokuuta 2004,
vuonna 2007 2 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan, vuonna 2008 3 pro-

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 3 kohtaa ja 4 kohdan a alakohtaa sovelletaan
kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2009.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
K. SCHWARZENBERG

