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I
(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

SUOSITUKSET

NEUVOSTO
NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011,
Espanjan vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2011–2014 koskevaa Espanjan
tarkistettua vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta
(2011/C 212/01)
taviivoista (2010–2014) ja hyväksyi 21 päivänä loka
kuuta 2010 päätöksen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista (2), jotka yhdessä muodostavat ns. yhden
netyt suuntaviivat. Jäsenvaltioita kehotettiin ottamaan yh
dennetyt suuntaviivat huomioon kansallisessa talous- ja
työllisyyspolitiikassaan.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan ja
148 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä
talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta
7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1466/97 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

(3)

Komissio hyväksyi 12 päivänä tammikuuta 2011 ensim
mäisen vuotuisen kasvuselvityksen, joka tarkoitti uuden
talouden ohjauksen ja hallinnan jakson alkua EU:ssa ja
ensimmäistä politiikan yhdennetyn etukäteiskoordinoin
nin EU-ohjausjaksoa, jonka perusta on Eurooppa 2020
-strategiassa.

(4)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 25 päivänä maaliskuuta
2011 julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudis
tuksen painopisteet (jotka ovat 15 päivänä helmikuuta
ja 7 päivänä maaliskuuta 2011 annettujen neuvoston
päätelmien ja komission vuotuisen kasvuselvityksen mu
kaisia). Se korosti, että etusijalle on asetettava talousarvi
oiden tervehdyttäminen ja julkisen talouden kestävyyden
palauttaminen, työttömyyden vähentäminen työmarkki
nauudistusten avulla sekä uudet kasvua edistävät toimet.
Se kehotti kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan näihin pai
nopisteisiin perustuvia konkreettisia toimenpiteitä, jotka
sisällytetään niiden vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja
kansallisiin uudistusohjelmiin.

(5)

Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehotti 25 päivänä maalis
kuuta 2011 Euro Plus -sopimukseen osallistuvia jäsenval
tioita esittämään sitoumuksensa riittävän ajoissa, jotta ne
voidaan sisällyttää vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja
kansallisiin uudistusohjelmiin.

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,
ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät,
ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,
on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 päivänä maaliskuuta
2010 komission ehdotuksen, jolla käynnistetään uusi
työllisyys- ja kasvustrategia, Eurooppa 2020, joka perus
tuu talouspolitiikan koordinoinnin tehostamiseen ja kes
kittyy avainalueisiin, joilla tarvitaan toimia Euroopan kes
tävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn lisää
miseksi.
Neuvosto antoi 13 päivänä heinäkuuta 2010 suosituksen
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suun

(1) EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2) Pidetään vuonna 2011 voimassa jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista 19 päivänä toukokuuta 2011 annetulla neuvoston
päätöksellä 2011/308/EU (EUVL L 138, 26.5.2011, s. 56).
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(6)

Espanja toimitti vuoden 2011 tarkistetun vakausohjel
mansa, joka koskee vuosia 2011–2014, ja vuoden
2011 kansallisen uudistusohjelmansa 29 päivänä huhti
kuuta 2011. Ohjelmat on arvioitu samaan aikaan, jotta
niiden keskinäiset yhteydet on voitu ottaa huomioon.

(7)

Talouskriisillä oli ankarat vaikutukset Espanjan talouteen,
ja vuosina 2008 ja 2009 jouduttiin toteuttamaan jyrkkiä
sopeutustoimia. Vuoden 2008 alun ja vuoden 2010 lo
pun välisenä aikana BKT:n määrä supistui 4,3 prosenttia
ja työllisyysaste aleni yli 10 prosenttia. Tämän seurauk
sena työttömyysprosentti nousi vuoden 2010 lopulla
20,1 prosenttiin, joka on korkein taso koko EU:ssa. Es
panjan taantuman pahimmat haittavaikutukset kohdistui
vat nuorisoon (työttömyysprosentti 41,6) ja matalan kou
lutustason työntekijöihin (työttömyysprosentti 26,4). Val
tion liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen korot nou
sivat valtionvelkojen kehittyessä euroalueella epäsuotui
salla tavalla, ja asuntokuplan puhjettua ja rakennussekto
rin supistuttua jyrkästi pankkijärjestelmään, varsinkin
säästöpankkeihin, kohdistui painetta. Meneillään oleva
nousukauden aikana kehittyneiden suurten makroeko
nomisten epätasapainotekijöiden hallitsemiseen liittyvä
prosessi jatkuu vielä jonkin aikaa. Vastauksena näihin
haasteisiin Espanjan hallitus on käynnistänyt kunnianhi
moisen uudistusohjelman, joka kattaa julkisen talouden
vakauttamisen, valtion eläkejärjestelmän uudistamisen,
säästöpankkien rakenneuudistuksen sekä työmarkkinaja tuotemarkkinauudistuksia.

(8)

Neuvosto katsoo asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaisen
tarkistetun vakausohjelman arvioinnin perusteella, että
vakausohjelman julkisen talouden ennusteiden perustana
oleva makrotalouden skenaario on vuosien 2011 ja 2012
osalta suotuisa. Vakausohjelman mukaan julkisen talou
den alijäämä on tarkoitus supistaa alle 3 prosentin vii
tearvon vuoteen 2013 mennessä neuvoston huhtikuussa
2009 antamien suositusten mukaisesti ja edelleen 2,1
prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2014. Vakausoh
jelmassa ei ennakoida, että keskipitkän aikavälin tavoite,
joka on edelleen tasapainoinen rahoitusasema, saavutet
taisiin vakausohjelman loppuun mennessä. Tämä sopeu
tusura on asianmukainen. Rakenteellisen rahoitusaseman
on tarkoitus parantua vuosittain keskimäärin 1,5 prosent
tia suhteessa BKT:hen vuosina 2010–2013, mikä vastaa
neuvoston suositusta, ja vielä 0,3 prosenttia lisää suh
teessa BKT:hen vuonna 2014. Julkisen velan suhteessa
BKT:hen ennustetaan nousevan 60,1 prosentista vuonna
2010 69,3 prosenttiin vuonna 2013 ja laskevan hieman
vuonna 2014. Taustalla oleviin makroekonomisiin ole
tuksiin liittyvään vakauttamisuraan sekä julkisen talouden
tavoitteiden noudattamiseen alueellisella tasolla kohdistuu
riskejä. Alueiden osuus julkisen talouden kokonais
menoista on suuri, ja 9 aluetta 17:stä ei pysynyt finans
sipoliittisissa tavoitteissaan vuonna 2010. Alueellisten vi
ranomaisten käytössä olevia alijäämän ja julkisen velan
hallintamekanismeja on kuitenkin jo vahvistettu, ja Es
panjan hallitus on sitoutunut ryhtymään lisätoimenpitei
siin, jos se on tarpeen julkisen talouden tavoitteiden saa
vuttamiseksi.
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(9)

Julkisen talouden vakauttaminen suunnitellusti vuosina
2011 ja 2012 edellyttää, että alueellisia viranomaisia var
ten luotuja alijäämän ja julkisen velan hallintamekanis
meja sovelletaan tiukasti. Jos makroekonominen kehitys
ja julkisen talouden kehitys kääntyvät odotettua huonom
paan suuntaan vuosina 2011 ja 2012, julkista taloutta
koskeviin tavoitteisiin pääseminen edellyttää lisätoimen
piteitä, joiden toteuttamiseen Espanjan hallitus on sitou
tunut. Menojen tarkistamista koskevassa suunnitelmassa
määritetään vuodeksi 2013 muutamia toimenpiteitä,
joilla tuetaan julkisen talouden tavoitteiden saavuttamista.
Komission viimeisimmän arvion mukaan julkisen talou
den pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvät riskit vaikutta
vat suurilta.

(10)

Espanjan keskipitkän aikavälin julkisen talouden kehyk
sellä on ollut keskeinen merkitys monivuotisen julkisen
talouden suunnittelun edistämiselle, ja tulokset ovat kai
ken kaikkiaan hyvät. Talouskriisi on kuitenkin koetellut
tätä kehystä, ja on käynyt ilmi, että julkisen talouden
vakautta ja finanssipolitiikan ennaltaehkäisevää puolta
on tarpeen lujittaa. Tämä tehostuisi, jos käyttöön otettai
siin menosääntö, joka perustuu keskipitkän aikavälin ni
melliseen BKT:n kasvuun EU:n uuden talouden ohjaus
kehyksen mukaisesti. Espanjan viranomaisten vakausoh
jelmassa ehdottama sääntö sitoisi automaattisesti keskus
hallintoa ja aluehallintoja. Hallitus suunnittelee myös pyr
kivänsä siihen, että finanssi- ja rahoituspolitiikan neuvos
tossa päästäisiin yhteisymmärrykseen säännön soveltami
sesta itsehallintoalueisiin.

(11)

Ellei uudistusta toteuteta, väestön ikääntymisestä Espan
jan julkiseen talouteen todennäköisesti aiheutuvat pitkän
aikavälin vaikutukset olisivat EU:n keskiarvoa suuremmat.
Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että eläkemenojen en
nustetaan tulevina vuosikymmeninä kasvavan huomatta
vasti suhteessa BKT:hen. Väestön ikääntyminen johtaa
pitkällä aikavälillä siihen, että eläkeläisten määrä suh
teessa työntekijöiden määrään kasvaa merkittävästi. Työ
markkinaosapuolten kanssa sovittu Espanjan hallituksen
esitys eläkeuudistukseksi parantaa julkisen talouden kes
tävyyttä merkittävästi ja lisää työmarkkinoille osallistumi
sen kannustimia. Uudistukselle on kuitenkin vielä saatava
parlamentin hyväksyntä, ja siihen saatetaan tehdä vielä
vähäisiä muutoksia.

(12)

Espanja on toteuttanut merkittäviä toimia pankkijärjestel
mänsä lujittamiseksi kohdistamalla sille julkista tukea ja
ryhtymällä toimenpiteisiin, joilla uudistetaan säästöpank
kien rakennetta, vahvistetaan pankkien vakavaraisuutta ja
parannetaan niiden taseiden läpinäkyvyyttä. Pankkisekto
rilla on tapahtunut huomattavaa vakautumista tämän
seurauksena, mikä koskee erityisesti säästöpankkeja, joi
den osalta on havaittavissa myönteistä kehitystä niiden
keskimääräisen koon, liiallisen konttori- ja työntekijämää
rän vähentymisen, taseiden vahvistumisen, pääomasijoi
tusten sekä tehokkuuden ja kannattavuuden parantumi
sen kannalta. Äskettäin annetulla lainsäädännöllä on puu
tuttu ongelmiin, jotka aiheutuvat paikallisviranomaisten
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suuksiin ja supistaa mahdollista kasvua. Kestävää taloutta
koskeva laki, joka hyväksyttiin 15 päivänä helmikuuta
2011, sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä
inhimillisen pääoman laatua ja määrää yleisellä koulutuk
sella ja ammattikoulutuksella. On kuitenkin epävarmaa,
miten tehokkaasti näillä uusilla toimenpiteillä pystytään
vähentämään koulunkäynnin keskeyttämistä ja pa
rantamaan ammattikoulutusta, ja myös toimenpiteiden
toteutus kaikilla hallinnon tasoilla saattaa osoittautua vai
keaksi.

roolista säästöpankkien hallinnossa, sillä useimmat niistä
siirtävät varansa ja vastuunsa liikepankeille. Espanjan hal
litus on sitoutunut saattamaan rakenneuudistusprosessin
pääosan päätökseen syyskuun 2011 loppuun mennessä.
Stressitestien seuraavan kierroksen kattavuus tulee jälleen
olemaan yksi laajimmista EU:ssa.

(13)

Espanjassa käynnissä olevaa työmarkkinauudistusta on
tarpeen täydentää muuttamalla nykyistä tehotonta kollek
tiivista palkkaneuvottelujärjestelmää perinpohjaisesti.
Maakunnallisten ja toimialakohtaisten sopimusten vallit
seva asema jättää vain vähän tilaa yritystason neuvotte
luille. Työehtosopimusten automaattinen jatkaminen, uu
simatta jätettyjen sopimusten voimassaoloaika sekä inf
laation perusteella jälkikäteen sovellettavien indeksointi
lausekkeiden käyttö edistävät palkkarakenteiden jäyk
kyyttä ja estävät palkkajouston, jota tarvittaisiin talouden
sopeutumisen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn palautta
miseksi. Espanjan hallitus on pyytänyt työmarkkinaosa
puolia sopimaan kollektiivisen neuvottelujärjestelmän uu
distuksesta kevään 2011 aikana. Koska sopimukseen ei
päästy, hallitus hyväksyi 10 päivänä kesäkuuta kuninkaan
asetuksen, joka on tullut välittömästi voimaan mutta joka
parlamentin on vielä hyväksyttävä.

(14)

Hyvin laajan työttömyyden vuoksi Espanjassa käynnistet
tiin työmarkkinauudistus syyskuussa 2010 annetulla
lailla. Lain tavoitteena on vähentää työmarkkinoiden kak
sijakoisuutta ja nuorisotyöttömyyttä, parantaa heikom
massa asemassa olevien väestöryhmien työllistettävyyttä,
lisätä yritystason joustoa ja parantaa työnvälityksen te
hokkuutta työmarkkinoilla. Helmikuussa 2010 hyväksyt
tiin aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus, johon sisäl
tyy myös toimenpiteitä työllisyyspalvelujen neuvonta- ja
ohjaustehtävien vahvistamiseksi ja niiden koordinoimi
seksi kansallisella ja alueellisella tasolla. Tässä vaiheessa
on liian aikaista arvioida täysin, onko uudistus riittävä
työmarkkinoiden lohkoutumisen vähentämiseksi sekä
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden supistamiseksi, sillä
joitakin toimenpiteistä ei ole vielä toteutettu. Espanjan
hallitus on sitoutunut toteuttamaan lisätoimia lokakuu
hun 2011 mennessä.

(15)

Espanjan hinta- ja kustannuskilpailukyky ovat heikenty
neet, joskin sen osuus vientimarkkinoilla on suhteellisen
hyvä, ja tämä osuus on vahvistunut talouskriisin aikana ja
sen jälkeen. Muuta euroaluetta nopeampi palkkojen
nousu ja alhaisempi tuotannon kasvu sekä puuttuva kil
pailu eräillä tuotemarkkinoilla ovat osaltaan johtaneet
jatkuvasti korkeampaan inflaatioon Espanjassa. Kilpailu
kykyä voitaisiin parantaa etsimällä mahdollisuuksia lisätä
verotuksen tehokkuutta. Edelleen vahvistuva kilpailu tuo
temarkkinoilla ja kollektiivisen neuvottelujärjestelmän uu
distaminen sen varmistamiseksi, että palkkojen nousu
heijastaa paremmin tuottavuuden kehitystä yritystasolla,
auttavat lisäämään kilpailukykyä.

(16)

Koulunkäynnin keskeyttämisen yleisyys Espanjassa
(31,2 prosenttia vuonna 2009) on erityisen huolestutta
vaa, sillä se heikentää ammattitaitoisen työvoiman mää
rää, vaikuttaa kyseisten henkilöiden työllistymismahdolli

C 212/3

(17)

Espanja on merkittävästi edistynyt kilpailuedellytysten
parantamisessa tuote- ja palvelumarkkinoilla, ja näin
puuttunut yhteen tuottavuuden hitaan kasvun syistä. Pal
veludirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädän
töä on edistynyt Espanjassa hyvin ja se on toteutettu
kunnianhimoisesti, mutta asiantuntijapalvelujen avaa
mista on tarpeen jatkaa edelleen. Kestävää taloutta kos
kevaan lakiin sisältyy laaja kirjo toimenpiteitä, joilla py
ritään parantamaan liiketoimintaympäristöä, lujittamaan
kilpailua ja edistämään ympäristön kestävyyttä. Tehokas
täytäntöönpano edellyttää lisää ponnisteluja kaikilla hal
linnon tasoilla ja asianmukaista koordinointia.

(18)

Espanja on tehnyt useita sitoumuksia Euro Plus -sopi
muksen nojalla. Julkisen talouden alalla Espanja sitoutuu
laatimaan menosäännön julkisen talouden vakauden ja
sen myötä kestävyyden parantamiseksi. Tukeakseen ra
hoitusjärjestelmän vakautta Espanja sitoutui saattamaan
rahoitusalan rakenneuudistuksen päätökseen 30 päivään
syyskuuta mennessä. Työllisyyden alalla toteutettavat toi
menpiteet kohdistuvat ennen kaikkea aktiivista työmark
kinapolitiikkaa koskevien säädösten ja ammattikoulutuk
sen alan säännösten täytäntöönpanoon sekä epäviralli
seen työhön puuttumiseen. Kilpailukykyyn liittyvät toi
menpiteet kohdistuvat ennen kaikkea kollektiivisen neu
vottelujärjestelmän uudistamiseen, säänneltyihin ammat
teihin, kilpailukykyä käsittelevän neuvoa-antavan komi
tean perustamiseen sekä konkurssilainsäädännön uudis
tamiseen. Edellä mainitut sitoumukset koskevat sopimuk
sen kaikkia neljää osa-aluetta. Ne tuovat käynnissä ole
valle uudistusohjelmalle jatkuvuutta, sillä niiden myötä
tiettyjen uudistusten toteuttamiselle määritetään sitovat
määräajat sekä varmistetaan jo toteutettujen uudistusten
täysimääräinen täytäntöönpano. Nämä sitoumukset on
arvioitu ja otettu huomioon suosituksissa.

(19)

Komissio on arvioinut vakausohjelman ja kansallisen uu
distusohjelman sekä Euro Plus -sopimuksen nojalla teh
dyt sitoumukset. Se on ottanut huomioon niiden merki
tyksen Espanjan finanssipolitiikan sekä sosiaali- ja talous
politiikan kestävyyden kannalta ja lisäksi arvioinut,
ovatko ne EU:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisia, koska
talouden ohjausta ja hallintaa on tarpeen tehostaa EU:ssa
kokonaisuudessaan antamalla EU:n tason panos tuleviin
kansallisiin päätöksiin. Tämä huomioon ottaen komissio
katsoo, että Espanjan hallituksen laatimat julkisen talou
den vakauttamissuunnitelmat vastaavat edellytettyjä ta
voitteita, mutta että joitakin riskejä on edelleen olemassa.
Julkisten menojen kasvu olisi pidettävä BKT:n keskipitkän
aikavälin kasvua alhaisempana ja eläkeuudistus on hyväk
syttävä. Jatkotoimet vuosina 2011 ja 2012 olisi
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kohdistettava ennen kaikkea rahoitusjärjestelmän vakau
desta huolehtimiseen (säästöpankkien rakenneuudistuk
sen ja vakauttamisen loppuunsaattamisella) ja kotimaisten
kasvulähteiden lujittamiseen; tämä olisi toteutettava puut
tumalla tämänhetkiseen työttömyysaaltoon erityisesti uu
distamalla kollektiivisia neuvotteluja ja jatkamalla työ
markkinoiden käynnissä olevien uudistusten toteutta
mista samalla seuraten ja arvioiden tarkasti niiden tehok
kuutta. Palvelusektoria, elinkeinoja ja ammatteja olisi
avattava kilpailulle suuremmassa määrin, ja yritysten hal
linnollista rasitetta olisi vähennettävä.
(20)

Neuvosto on tutkinut Espanjan vuoden 2011 tarkistetun
vakausohjelman edellä esitetyn arvioinnin perusteella ja
ottaen huomioon myös Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla
2 päivänä kesäkuuta 2010 annetun neuvoston suosituk
sen, ja neuvoston lausunto (1) esitetään alla erityisesti 1
suosituksessa. Neuvosto on tutkinut Espanjan kansallisen
uudistusohjelman ottaen huomioon 25 päivänä maalis
kuuta 2011 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät,

SUOSITTAA, että Espanja toteuttaa vuosina 2011 ja 2012 toimia,

joilla se

1. toteuttaa julkisen talouden strategiaa vuosina 2011 ja 2012
sekä korjaa liiallisen alijäämän vuonna 2013 neuvoston lii
aallista alijäämää koskevan menettelyn nojalla antaman suo
situksen mukaisesti varmistamalla alijäämätavoitteiden saa
vuttamisen kaikilla hallinnon tasoilla, myös soveltamalla alu
eellisia viranomaisia koskevia voimassa olevia alijäämän ja
julkisen velan hallintamekanismeja tiukasti; ryhtyy lisätoi
menpiteisiin, elleivät julkisen talouden kehitys ja talouskehi
tys toteudu odotetulla tavalla; hyödyntää kaikki tilaisuudet,
mukaan lukien taloudellisen tilanteen parantumisen myötä
tarjoutuvat tilaisuudet, alijäämän supistamisen nopeuttami
seksi; esittää vuosia 2013 ja 2014 koskevien tavoitteiden
tueksi konkreettisia toimenpiteitä, joiden olisi johdettava jul
kisen talouden korkea velkasuhde laskusuuntaan ja taattava
riittävä edistyminen kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta;
pitää julkisten menojen kasvun BKT:n keskipitkän aikavälin
kasvua alhaisempana ottamalla suunnitelmien mukaisesti
käyttöön kaikkia hallinnon tasoja koskevan sitovan meno
säännön; parantaa edelleen tietojen antamista alue- ja paikal
lishallintojen talousarvioista ja niiden toteuttamisesta;
2. hyväksyy ehdotetun eläkeuudistuksen, jolla lakisääteistä elä
keikää nostetaan ja eläkkeiden laskemisessa käytettävien työ
vuosien määrää lisätään suunnitelmien mukaisesti; tarkastelee
säännöllisesti uudelleen eläkejärjestelmän tekijöitä suhteessa
elinajanodotteen muutoksiin suunnitelmien mukaisesti ja ke
hittää lisätoimenpiteitä elinikäisen oppimisen mahdollisuuk
sien parantamiseksi ikääntyneiden työntekijöiden osalta;

(1) Lausunto, jota tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklan 3
kohdassa.
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3. seuraa tarkasti käynnissä olevaa rahoitusalan rakennemuu
tosta erityisesti säästöpankkien osalta, jotta se saataisiin
suunnitelmien mukaisesti päätökseen 30 päivään syyskuuta
2011 mennessä;

4. tutkii mahdollisuuksia parantaa verotusjärjestelmän tehok
kuutta, esimerkiksi siirtymällä työn verottamisesta kulutusja ympäristöveroihin varmistaen samalla valtiontalouden va
kauttamissuunnitelmien toteutumisen;

5. työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen ja kansallisen
käytännön mukaisesti hyväksyy ja toteuttaa kollektiivisen
neuvottelujärjestelmän ja palkkojen indeksointijärjestelmän
kattavan uudistuksen, jolla huolehditaan siitä, että palkkojen
kasvu vastaa paremmin tuottavuuden kehitystä sekä paikal
lisia ja yritystason olosuhteita, ja jolla yrityksille myönnetään
riittävästi joustoa, jotta ne voivat sisäisesti mukauttaa työeh
toja ja -oloja taloudellisen ympäristön muutoksiin;

6. arvioi vuoden 2011 loppuun mennessä syyskuussa 2010
toteutettujen työmarkkinauudistusten ja helmikuussa 2011
toteutetun aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistuksen vai
kutuksia, ja täydentää arviota tarvittaessa ehdotuksilla, jotka
koskevat työmarkkinoiden lohkoutumisen vähentämiseen ja
nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen tähtää
viä lisäuudistuksia; huolehtii siitä, että seurataan tarkasti kan
sallisessa uudistusohjelmassa esitettyjen, koulunkäynnin kes
keyttämisen vähentämiseen (muun muassa ennalta ehkäise
villä toimintalinjoilla) tähtäävien toimenpiteiden tehokkuutta,
ja helpottaa siirtymistä ammatilliseen koulutukseen;

7. jatkaa asiantuntijapalvelujen avaamista ja hyväksyy suunnitel
lun lainsäädännön, jolla on tarkoitus uudistaa sääntelykehys
ja poistaa tämänhetkisiä kilpailun, tehokkuuden ja innovoin
nin rajoituksia; panee kaikilla hallintotasoilla täytäntöön kes
tävää taloutta koskevan lain, erityisesti toimenpiteet, joilla
pyritään parantamaan liiketoimintaympäristöä ja lisäämään
kilpailua tuote- ja palvelumarkkinoilla; ja parantaa aluehallin
tojen ja kansallisen keskushallinnon välistä koordinointia yri
tysten hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011,
Tšekin vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2010-2014 koskevaa Tšekin
tarkistettua lähentymisohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta
(2011/C 212/02)
netyt suuntaviivat. Jäsenvaltioita kehotettiin ottamaan yh
dennetyt suuntaviivat huomioon kansallisessa talous- ja
työllisyyspolitiikassaan.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan ja
148 artiklan 4 kohdan,

(3)

Komissio hyväksyi 12 päivänä tammikuuta 2011 ensim
mäisen vuotuisen kasvuselvityksen, joka tarkoitti uuden
talouden ohjauksen ja hallinnan jakson alkua EU:ssa ja
ensimmäistä politiikan yhdennetyn etukäteiskoordinoin
nin EU-ohjausjaksoa, jonka perusta on Eurooppa 2020
-strategiassa.

(4)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 25 päivänä maaliskuuta
2011 julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudis
tuksen painopisteet (jotka ovat 15 päivänä helmikuuta
ja 7 päivänä maaliskuuta 2011 annettujen neuvoston
päätelmien ja komission vuotuisen kasvuselvityksen mu
kaisia). Se korosti, että etusijalle on asetettava talousarvi
oiden tervehdyttäminen ja julkisen talouden kestävyyden
palauttaminen, työttömyyden vähentäminen työmarkki
nauudistusten avulla sekä uudet kasvua edistävät toimet.
Se kehotti kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan näihin pai
nopisteisiin perustuvia konkreettisia toimenpiteitä, jotka
sisällytetään niiden vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja
kansallisiin uudistusohjelmiin.

(5)

Tšekki toimitti vuoden 2011 kansallisen uudistusohjel
mansa 29 päivänä huhtikuuta 2011 ja vuosia
2011–2014 koskevan tarkistetun lähentymisohjelmansa
5 päivänä toukokuuta 2011. Ohjelmat on arvioitu sa
maan aikaan, jotta niiden keskinäiset yhteydet on voitu
ottaa huomioon.

(6)

Tšekin kaupan avoimuuden vuoksi maailmanlaajuinen fi
nanssikriisi heikensi tuntuvasti BKT:n kasvua ja pahensi
työttömyyttä maassa. Reaalinen BKT supistui 4,1 prosent
tia vuonna 2009, koska vienti ja kotimaiset investoinnit
supistuivat. Työttömyysaste kasvoi huomattavasti, sillä
vuonna 2008 se oli 4,4 prosenttia ja 7,3 prosenttia
vuonna 2010. Työllisyysaste puolestaan heikkeni 2 pro
senttiyksiköllä vuodesta 2008 vuoteen 2010. Tšekin
suuri avoimuus kansainväliselle kaupalle ja sen tärkeim
pien kauppakumppanien nopea elpyminen ovat kuiten
kin myös helpottaneet reaalisen BKT:n kasvun palautu
mista 2,3 prosenttiin vuonna 2010, ja nämä tekijät hel
pottavat edelleen kohtuullista elpymistä.

(7)

Neuvosto katsoo asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaisen
tarkistetun lähentymisohjelman arvioinnin perusteella,

ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä
talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta
7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1466/97 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät,

ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,

on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 päivänä maaliskuuta
2010 komission ehdotuksen, jolla käynnistetään uusi
työllisyys- ja kasvustrategia, Eurooppa 2020, joka perus
tuu talouspolitiikan koordinoinnin tehostamiseen. Strate
gia keskittyy avainalueisiin, joilla tarvitaan toimia Euroo
pan kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn
lisäämiseksi.

Neuvosto antoi 13 päivänä heinäkuuta 2010 suosituksen
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suun
taviivoista (2010–2014) ja hyväksyi 21 päivänä loka
kuuta 2010 päätöksen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista (2), jotka yhdessä muodostavat ns. yhden

(1) EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Pidetään vuonna 2011 voimassa 19 päivänä toukokuuta 2011 an
netulla neuvoston päätöksellä 2011/308/EU jäsenvaltioiden työlli
syyspolitiikan suuntaviivoista (EUVL L 138, 26.5.2011, s. 56).
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että lähentymisohjelman perustana olevat makrotalouden
oletukset ovat kahden ensimmäisen ohjelmavuoden
osalta uskottavia ja sen jälkeen suotuisia, kun niitä arvi
oidaan tuotannon kasvumahdollisuuksia koskevat ja ko
mission yhteisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti
laatimat keskipitkän aikavälin ennusteet huomioiden. Lä
hentymisohjelma perustuu vuoden 2012 osalta alempaan
kasvuennusteeseen kuin komission yksiköiden kevään
2011 talousennuste. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että
todelliset julkiset kulutusmenot supistuvat edelleen tasai
sesti, mitä ei ole otettu huomioon vuotta 2012 kos
kevassa komission ennusteessa, joka perustuu oletukseen,
jonka mukaan politiikka säilyy ennallaan. Lähentymis
ohjelman mukaan julkisen talouden alijäämä supistuu
alle 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2013 ja
edelleen 1,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2014.
Suunniteltu vakauttaminen perustuu lähinnä menojen hil
litsemiseen. Ehdotetut toimenpiteet ovat jokseenkin riit
tävät, jotta tavoitteeseen päästään neuvoston suositta
malla tavalla vuonna 2013, mutta siihen, miten lähenty
misohjelmassa esitetyt toimenpiteet vaikuttavat talouden
toteutumaan, liittyy kuitenkin riskejä. Lisäksi tavoitteiden
saavuttaminen lähentymisohjelman loppuvuosina näyttää
perustuvan suotuisiin suhdanneoloihin ja julkisen hallin
non jatkuvaan tehostamiseen, mitä voi olla yhä vaike
ampi toteuttaa käytännössä. Keskipitkän aikavälin julki
sen talouden tavoite oletetaan saavutettavan lähentymis
ohjelmakauden jälkeen. Keskimääräiset vuotuiset julkisen
talouden toimet ovat hieman alle 1 prosentin BKT:sta
vuosina 2011–2013 neuvoston 2 päivänä joulukuuta
2009 liiallisen alijäämän menettelyn puitteissa antaman
suosituksen mukaisesti.

(8)

Lähentymisohjelmassa asetetaan selkeä tavoite alentaa jul
kisen talouden alijäämä alle 3 prosenttiin suhteessa
BKT:hen vuoteen 2013 mennessä. Haasteena on varmis
taa, että toimenpiteet, joiden avulla alijäämää saadaan
supistettua vuosina 2011–2013 ja myös seuraavina vuo
sina, eivät vaaranna pitkän aikavälin kasvua. Tätä varten
on erityisesti turvattava koulutusmenot ja julkiset T&Kmenot sekä varmistettava, että niillä taataan riittävä pus
kuri väestönkehityksestä johtuvalle menojen kasvulle.

(9)

Julkisen talouden vakauttamisstrategiaan sisältyy toimen
piteitä, jotka vaikuttavat alv-tuloihin: alempaa alv-astetta
on tarkoitus korottaa vuosina 2012 ja 2013 mutta kor
keampaa sen sijaan alentaa vuonna 2013. Hallitus aikoo
myös vuodesta 2013 alkaen lisätä arvonlisäverovelvollis
ten yritysten lukumäärää. Lähentymisohjelman mukaan
verotulojen pitäisi näiden muutosten seurauksena kasvaa
0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012 ja edel
leen 0,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013. Li
säksi näyttää olevan edellytyksiä lisätä välillisistä veroista
saatavia tuloja, jotka olivat 11,8 prosenttia suhteessa
BKT:hen vuonna 2010, kun EU:n keskiarvo oli 13,4 pro
senttia. Näin olisi mahdollista siirtää verorasitusta pois
työn verotuksesta. Lisäksi todellisten alv-tulojen ja teo
reettisen arvonlisäverovelvollisuuden välisen erotuksen ar
vioidaan olevan huomattavasti yli EU:n keskiarvon, mikä
edellyttää toimenpiteitä verosäännösten noudattamisen
parantamiseksi. Tšekki on tässä tarkoituksessa ottanut

19.7.2011

vuonna 2011 käyttöön uusia toimenpiteitä, joidan tarkoi
tuksena on puuttua alv-petoksiin ja vähentää veronkier
toa.
(10)

Eläkejärjestelmän uudistaminen on tärkeä kysymys, sillä
väestön ikääntymisen vaikutukset julkiseen talouteen ar
vioidaan selvästi EU:n keskiarvoa suuremmiksi. Hallitus
on esittänyt kaksi ehdotuspakettia. Parlamentti hyväksy
nee ensimmäisen paketin syyskuuhun 2011 mennessä. Se
koskee julkista jakojärjestelmäpilaria, joka on ollut alijää
mäinen vuodesta 2009 lähtien. Paketti käsittää muun
muassa lakisääteisen eläkeiän korottamisen siten, että se
on sekä naisille että miehille, jotka ovat syntyneet vuonna
1975, 66 vuotta 8 kuukautta vuonna 2041. Kutakin
seuraavaa ikäluokkaa kohden eläkeikä nousee 2 kuukau
della, ilman ennalta määrättyä ylärajaa. Nämä paramet
rien muutokset voivat osaltaan korjata julkisen talouden
kestävyysongelmaa jossain määrin, mutta ne eivät välttä
mättä ole riittävä vastaus väestön ikääntymisestä johtu
viin haasteisiin. Toinen paketti, jota hallitus ei ole vielä
hyväksynyt, muodostuisi vuonna 2013 käyttöön otetta
vasta toisesta vapaaehtoisesta yksityisestä pilarista. Tarkoi
tuksena on lisätä eläketulojen monipuolisuutta ja tukea
niiden riittävyyttä tulevaisuudessa edistämällä yksityisten
säästöjen muodostumista. Pilari ei kuitenkaan ehdotetussa
muodossaan juuri kannusta järjestelmään liittymistä, vaan
saattaa itse asiassa lisätä edellä kuvattuja pitkän aikavälin
paineita. Tällaisten eläkejärjestelmien toimintakustannuk
sia on niin ikään analysoitava huolellisesti, ja ne on järjes
telmän tehokkuuden takaamiseksi pidettävä mahdollisim
man alhaisina.

(11)

Työmarkkinoita pidetään kohtuullisen joustavina, eikä
niillä ollut näkyvissä merkkejä suuremmista häiriöistä en
nen maailmanlaajuista finanssikriisiä. Eräät rakenteelliset
heikkoudet ovat kuitenkin ilmeisiä. Keskeisen haasteen
muodostavat äitiyslomalta työmarkkinoille palaavia naisia
kohtaavat vaikeudet. Ongelman merkitystä lisäävät sen
laajat taloudelliset oheisvaikutukset: pidemmät jaksot
työelämän ulkopuolella, suuri sukupuolten välinen työlli
syyskuilu ja hyvin suuri sukupuolten välinen palkkakuilu.
Varhainen työhönpaluu on edelleen vaikeaa, vaikka hal
litus on pyrkinyt antamaan vanhemmille enemmän valin
nanvaraa vanhempainloman pituuden suhteen. Ongelma
johtuu osittain siitä, että yritykset eivät ole kovin haluk
kaita tarjoamaan osa-aikaisia työsopimuksia, joita pienten
lasten vanhempina olevat työntekijät usein hyödyntävät
muissa jäsenvaltioissa ja osittain kohtuuhintaisten päivä
hoitopaikkojen rajoitetusta saatavuudesta. Kansallisessa
uudistusohjelmassa on tuotu esiin joukko käytännön toi
menpiteitä, joilla päivähoidon saatavuutta lisätään, myös
alle kolmivuotiaiden lasten osalta.

(12)

Vaikka kokonaistyöttömyyden aste ja pitkäaikaistyöttö
myyden aste ovat selvästi alle EU:n keskiarvon, jälkim
mäinen on kasvanut kriisin johdosta erityisesti 20–29vuotiaiden keskuudessa. Alhaisen koulutustason omaa
villa ja muilla matalapalkkaisilla työntekijöillä on huo
mattavia vaikeuksia löytää työpaikka. Aktiiviseen työ
markkinapolitiikkaan olisi ohjattava enemmän rahoitusta
ja aktiiviseen osallistamiseen tähtääviin toimenpiteisiin
osallistuvien osuutta olisi kasvatettava ja nämä toimenpi
teet olisi kohdennettava paremmin.
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Liiketoimintaympäristöä hankaloittavaan julkishallinnon
tehottomuuteen voitaisiin puuttua panemalla voimassa
olevat strategiat kattavasti täytäntöön. Hallitus käynnisti
vuonna 2007 parempaa sääntelyä koskevan kampanjan
ja korruptiontorjuntastrategian vuosiksi 2011–2012. Nii
hin sisältyvät toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta voidaan
parantaa Tšekin lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen laatua,
joka kansainvälisten tutkimusten perusteella on EU:n kes
kiarvon alapuolella, ja vahvistaa yritysten luottamusta.
Eräs haaste on julkishallinnon vakauttaminen, sillä tois
tuvat ja laajamittaiset uudelleenjärjestelyt heikentävät sen
tehokkuutta. Tätä varten olisi tärkeää saada hyväksytyksi
valtion virkamiehiä koskeva laki, jota on toistuvasti ly
kätty. Hallitus on äskettäin hyväksynyt toimenpiteitä,
jotka lisäävät julkisten hankintamenettelyjen avoimuutta.
Eräs sääntelykehyksen osatekijä, nimittäin tietynlaiset yri
tyksen osakkeet, joiden avulla varallisuutta voidaan siirtää
täysin nimettömästi, vaatii kuitenkin edelleen huomiota.

C 212/7

ja ottaen huomioon myös Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla
2 päivänä joulukuuta 2009 annetun neuvoston suosituk
sen. Neuvoston lausunto (1) on otettu erityisesti huomi
oon jäljempänä 1 ja 2 kohdassa esitetyissä suosituksissa.
Neuvosto on tutkinut Tšekin kansallisen uudistusohjel
man ottaen huomioon 25 päivänä maaliskuuta 2011
hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät,

SUOSITTAA, että Tšekki toteuttaisi vuosina 2011–2012 toimia,

joilla se

1. panee täytäntöön kaavaillun vakautuksen vuonna 2011 ja
toteuttaa pysyviä tasapainottavia toimenpiteitä siltä varalta,
että tulot supistuvat tai menoissa lipsutaan; hyväksyy finans
sipoliittisia toimenpiteitä vuotta 2012 koskevan lähentymis
ohjelman mukaisesti ja tukee vuodelle 2013 asetettujen ta
voitteiden saavuttamista kohdennetummin toimenpitein;
välttää tämä huomioiden kasvua edistävien menojen leikkaa
mista, parantaa julkisten investointien tehokkuutta ja jatkaa
ponnisteluja, jotta voidaan hyödyntää käytettävissä olevaa
liikkumavaraa välillisten verotulojen lisäämiseen, jotta voi
daan siirtää verotuksen painopistettä työn verottamisesta,
parantaa verosäännösten noudattamista ja vähentää veron
kiertoa; huolehtia liiallista alijäämää koskevien neuvoston
suositusten mukaisesti keskimääräisestä julkisen talouden ta
sapainottamisesta 1 prosentilla BKT:sta, millä voidaan saavut
taa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn määräajan saavut
taminen riittävän hyvin vuonna 2013;

(14)

Kriisin odotetaan vaikuttaneen potentiaaliseen kasvuun
negatiivisesti. Inhimillisen pääoman kehittäminen on tär
keää, vaikka suuri osa nuorisosta on kirjoilla yliopistoissa,
ja sitä haittaa koulutuksen puutteellinen laatu, mikä ilme
nee Tšekin korkea-asteen oppilaitosten kansainvälisissä
laatuarvioissa saamista huonoista arvosanoista. Lisäksi
opiskelijaa kohti käytetyt menot kuuluvat vertailukelpoi
sina hintoina ilmaistuina jäsenvaltioiden alimpaan neljän
nekseen. Erityisen niukasti varoja käytetään perusasteen
koulutukseen. Kansallisessa uudistusohjelmassa ehdote
taan toteutettavaksi kaikkia koulutusasteita koskevia toi
menpiteitä. Korkea-asteen koulutuksen laaja-alaista uudis
tusta on valmisteltu jo vuosia. Laadukkaan ja tehokkaan
korkea-asteen koulutuksen turvaaminen on tärkeää kil
pailu- ja innovaatiokyvyn kannalta.

(15)

Komissio on arvioinut Tšekin lähentymisohjelman ja kan
sallisen uudistusohjelman. Se on ottanut huomioon nii
den merkityksen Tšekin kestävän finanssipolitiikan sekä
sosiaali- ja talouspolitiikan kestävyyden kannalta. Lisäksi
se on arvioinut, ovatko ne EU:n sääntöjen ja ohjeiden
mukaisia, koska EU:n talouden ohjausta ja hallintaa on
tarpeen tehostaa kokonaisuudessaan antamalla EU:n ta
son panos tuleviin kansallisiin päätöksiin. Tämä huomi
oiden komissio katsoo, että päähuomio olisi pidettävä
julkisen talouden vakauttamisessa samalla kun suojataan
kasvua edistäviä menoja. Julkisen talouden pitkän aikavä
lin kestävyys riippuu suurelta osin siitä, saadaanko tar
peellinen eläkejärjestelmän uudistus nyt toteutettua. On
erityisen tärkeää lisätä erityisesti naisten osallistumista
työmarkkinoille ja tarjota pitkäaikaistyöttömille työllis
tymismahdollisuuksia. Kilpailukyvyn kannalta on myös
ratkaisevan tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, joilla paran
netaan edelleen julkisten palvelujen laatua ja sääntelyke
hystä sekä korkea-asteen koulutuksen laatua.

2. toteuttaa suunnitellun kattavan eläkeuudistuksen, jotta voi
daan parantaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä
ja varmistaa eläkkeiden riittävyys tulevaisuudessa; lisäponnis
teluja olisi kohdistettava julkisen pilarin lisämuutoksiin, jottei
järjestelmä olisi tulevaisuudessa syynä julkisen talouden epä
tasapainoon, sekä yksityisen säästämisen kehittämiseen; jotta
todellista eläkkeellesiirtymisikää voidaan nostaa, voitaisiin
harkita toimenpiteitä, kuten lakisääteisen eläkkeellesiirtymi
siän ja ja odotettavissa olevan eliniän kytkemistä toisiinsa;
varmistaa, että kaavailtuun rahastoitavaan järjestelmään osal
listutaan laajalti ja että se on suunniteltu niin, että hallinnol
liset kulut ovat selkeitä ja alhaisia;

Neuvosto on tutkinut Tšekin tarkistetun vuoden 2011
lähentymisohjelman edellä esitetyn arvioinnin perusteella

(1) Lausunto, jota tarkoitetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97
9 artiklan 3 kohdassa.

(16)

3. edistää työmarkkinoille osallistumista vähentämällä pienten
lasten vanhempien esteitä palata työelämään siten, että lisä
tään kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen tarjontaa ja saa
tavuutta; lisää joustavampien työjärjestelyjen, kuten osa-aika
työn, houkuttelevuutta ja tarjontaa;
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4. parantaa julkisten työvoimapalvelujen tehokkuutta, jotta voi
daan edistää ammatillisen koulutuksen, työnvälityspalvelujen
ja yksilöllisten palvelujen laatua ja tehokkuutta sitomalla oh
jelmien rahoitus niiden tuloksiin; ulottaa yhteistyössä sidos
ryhmien kanssa yksilölliset koulutusohjelmat koskemaan iäk
käämpiä työntekijöitä, nuoria, matalan taitotason työnteki
jöitä sekä muita haavoittuvia ryhmiä koskeviksi;

5. toteuttaa tarvittavat toimenpiteet julkisten palvelujen laadun
parantamiseksi aloilla, jotka ovat keskeisiä liiketoimintaym
päristön kannalta; tässä yhteydessä nopeuttaa korruptiontor
juntastrategian täytäntöönpanoa määriteltyjen tavoitteiden
mukaisesti, hyväksyy valtion virkamiehiä koskevan lain, jotta
voidaan edistää julkishallinnon vakautta ja tehokkuutta, ja
toteuttaa toimenpiteitä nimetöntä osakkeenomistusta kos
kevan kysymyksen käsittelemiseksi;
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6. perustaa korkea-asteen oppilaitosten laatuarviointia varten
avoimen järjestelmän ja sitoo sen oppilaitosten rahoitukseen,
jotta voidaan parantaa korkea-asteen koulutuksen suoritus
kykyä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011,
Saksan vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2011–2014 koskevaa Saksan
tarkistettua vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta
(2011/C 212/03)
tuksen painopisteet (jotka ovat 15 päivänä helmikuuta ja
7 päivänä maaliskuuta 2011 annettujen neuvoston pää
telmien ja komission vuotuisen kasvuselvityksen mukai
sia). Se korosti, että etusijalle on asetettava talousarvioi
den tervehdyttäminen ja julkisen talouden kestävyyden
palauttaminen, työttömyyden vähentäminen työmarkki
nauudistusten avulla sekä uudet kasvua edistävät toimet.
Se kehotti kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan näihin pai
nopisteisiin perustuvia konkreettisia toimenpiteitä, jotka
sisällytetään niiden vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja
kansallisiin uudistusohjelmiin.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan ja
148 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä
talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta
7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1466/97 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

(5)

Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehotti 25 päivänä maalis
kuuta 2011 Euro Plus -sopimukseen osallistuvia jäsenval
tioita esittämään sitoumuksensa riittävän ajoissa, jotta ne
voidaan sisällyttää vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja
kansallisiin uudistusohjelmiin.

(6)

Saksa toimitti vuosia 2011–2015 koskevan vuoden 2011
tarkistetun vakausohjelmansa 27 päivänä huhtikuuta
2011 sekä vuoden 2011 kansallisen uudistusohjelmansa
7 päivänä huhtikuuta 2011. Ohjelmat on arvioitu sa
maan aikaan, jotta niiden keskinäiset yhteydet on voitu
ottaa huomioon.

(7)

Saksan talous oli kriisin alkaessa suhteellisen vakaa. Maa
ilmankaupan taantuma kuitenkin johti vuonna 2009
viennin ja investointien romahtamiseen niin, että koko
naistuotanto supistui ennennäkemättömät 4,7 prosenttia.
Työttömyys on kuitenkin pienen nousun jälkeen taas las
kenut vuoden 2009 loppupuolelta alkaen. Työmarkkinoi
den joustavuus on tulosta aikaisempien, työajan lyhentä
mistä helpottavien uudistusten edullisista vaikutuksista ja
lyhennetyn työajan tukemisesta. Talous on lähtenyt taan
tuman jälkeen voimakkaaseen nousuun, ja vuonna 2010
kokonaistuotanto kasvoi 3,6 prosenttia. Vienti on pitkälti
palautunut ennalleen vuonna 2009 koetun merkittävän
vähenemisen jälkeen ja edistänyt laaja-alaisempaa elpy
mistä, mikä johtaa myös vaihtotaseen ylijäämän pienene
miseen. Talouden kilpailukyky on parantunut edelleen
useimpiin muihin euroalueen jäsenvaltioihin nähden. Jul
kisen talouden rahoitusasema heikkeni vuonna 2009 ta
sapainosta 3 prosenttia alijäämäiseksi suhteessa BKT:hen.
Tämä johtui talouden laskusuhdannetta torjuvista täysi
määräisesti toimivista automaattisista vakauttajista ja har
kinnanvaraisista toimenpiteistä. Talouden elpyminen aut
toi supistamaan alijäämää vuonna 2010 (3,3 prosenttia
suhteessa BKT:hen, huolimatta mittavista finanssipoliitti
sista elvytystoimista ja rahoitusmarkkinoiden tukitoimen
piteistä.

(8)

Neuvosto katsoo asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaisen
tarkistetun vakausohjelman arvioinnin perusteella, että

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät,
ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,
on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 päivänä maaliskuuta
2010 komission ehdotuksen, jolla käynnistetään uusi
työllisyys- ja kasvustrategia, Eurooppa 2020, joka perus
tuu talouspolitiikan koordinoinniin tehostamiseen ja kes
kittyy avainalueisiin, joilla tarvitaan toimia Euroopan kes
tävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn lisää
miseksi.

(2)

Neuvosto antoi 13 päivänä heinäkuuta 2010 suosituksen
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suun
taviivoista (2010–2014) ja hyväksyi 21 päivänä loka
kuuta 2010 päätöksen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista (2), jotka yhdessä muodostavat ns. yhden
netyt suuntaviivat. Jäsenvaltioita kehotettiin ottamaan yh
dennetyt suuntaviivat huomioon kansallisessa talous- ja
työllisyyspolitiikassaan.

(3)

Komissio hyväksyi 12 päivänä tammikuuta 2011 ensim
mäisen vuotuisen kasvuselvityksen, joka tarkoitti uuden
talouden ohjauksen ja hallinnan jakson alkua EU:ssa ja
ensimmäistä politiikan yhdennetyn etukäteiskoordinoin
nin EU-ohjausjaksoa, jonka perusta on Eurooppa 2020strategiassa.

(4)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 25 päivänä maaliskuuta
2011 julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudis

(1) EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Pidetään vuonna 2011 voimassa 19 päivänä toukokuuta 2011 an
netulla neuvoston päätöksellä 2011/308/EU jäsenvaltioiden työlli
syyspolitiikan suuntaviivoista (EUVL L 138, 26.5.2011, s. 56).
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vakausohjelman taustalla oleva makrotalouden skenaario
vuodeksi 2011 on varovainen mutta sitä seuraavien vuo
sien osalta realistinen, myös jos sitä arvioidaan komission
kevään 2011 talousennusteiden perusteella. Vakausohjel
massa ennustetaan kokonaistuotannon kasvavan 2,3 pro
senttia vuonna 2011, kunnes kasvu hidastuu 1,8 prosent
tiin vuonna 2012 ja keskimäärin 1,5 prosenttiin vuosina
2013–2015. Vakausohjelmassa aiotaan saattaa alijäämä
alle viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa BKT:hen,
jo vuonna 2011 eli kaksi vuotta ennen neuvoston asetta
maa määräaikaa ja edistyä edelleen niin, että keskipitkän
aikavälin tavoite – rakenteellinen alijäämä 0,5 prosenttia
suhteessa BKT:hen – saavutetaan vuonna 2014. Sen jäl
keen, kun liiallinen alijäämä on odotetusti korjattu, so
peutusvauhti kohti vakausohjelman mukaista keskipitkän
aikavälin tavoitetta laskee alle BKT:hen suhteutetun 0,5
prosentin viitearvon vuosina 2013 ja 2014. Julkisen ta
louden velka kasvoi suhteessa BKT:hen lähes 10 prosent
tiyksikköä vuonna 2010 (1), mutta sen ennustetaan alka
van vähentyä vuonna 2011 niin, että vuonna 2015 se
olisi 75,5 prosenttia suhteessa BKT:hen eli edelleen perus
sopimuksen viitearvon yläpuolella. Julkista taloutta kos
keviin ennusteisiin liittyvät riskit näyttävät olevan pitkälti
tasapainossa vuonna 2011, mutta sen jälkeen toteutuma
voi olla odotettua heikompi, sillä jotkut säästöt eivät ehkä
toteudu suunnitelulla tavalla. Joistakin toimenpiteistä kes
kustellaan edelleen (esim. energiaverot ja pääomasiirtoi
hin kohdistuvat verot) ja joitakin toimenpiteitä on vielä
määrittämättä (esim. julkishallinon tehokkuuden paranta
minen). Uusia rahoitusmarkkinoiden tukitoimenpiteitä ei
voida myöskään poissulkea. Komission viimeisimmän ar
vion mukaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyy
teen liittyvät riskit näyttävät olevan keskisuuria.

(9)

Koska äskettäisessä terveydenhuoltojärjestelmän uudistuk
sessa otettiin käyttöön toimenpiteitä menojen kasvun hil
litsemiseksi lähinnä vuosina 2011 ja 2012, lisätoimet
julkisen terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon menojen
tehostamiseksi tukisivat suunniteltua vakautusuraa. Sa
malla pitkälti kasvua tukevan vakautusuran ylläpitäminen,
myös varmistamalla riittävät koulutusmenot, auttaisi vah
vistamaan pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

(10)

Vaikka Saksan finanssipoliittista kehystä onkin huomat
tavasti vahvistettu ottamalla käyttöön perustuslakiin sisäl
tyvä talousarviosääntö sekä luomalla vakausneuvosto ja
ennakkovaroitusjärjestelmä julkisen talouden vaikeuksien
ehkäisemiseksi, talousarviosääntö on kuitenkin vielä pan
tava kaikilta osin täytäntöön osavaltiotasolla. Lisäksi sii
hen liittyvän seuranta- ja seuraamusmekanismin vahvis
taminen entisestään lisäisi julkisen talouden uskottavuutta
kokonaisuudessaan.

(1) Hyppäys vuonna 2010 liittyi pitkälti siihen, että kaksi ongelmapank
kia siirsi arvoltaan alentuneita omaisuuseriä omille roskapankeilleen,
jotka luetaan julkiseen talouteen. Taloudellisen uudelleenjärjestelyn
kohteena olevien yksiköiden kirjanpitosääntöjä koskevien Eurostatin
ohjeiden mukaisesti roskapankkien veloilla on suora vaikutus velka
tasoon.
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(11)

Kriisi paljasti pankkisektorilla vakavia heikkouksia. Ras
kaat tappiot ja arvonalennukset kansainvälisistä sijoituk
sista subprime-lainoihin ja strukturoituihin omaisuuseriin
heikensivät joidenkin pankkien pääomapohjaa ja johtivat
siihen, että tarvittiin merkittävää valtion väliintuloa. Kriisi
toi esiin myös joidenkin Landesbank-pankkien heikkou
det. Nämä pankit olivat jo ennen kriisiä kärsineet tehok
kaiden riskinhallintarakenteiden ja elinkelpoisen liiketoi
mintamallin puutteesta. Pankkisektorin uudistamisen jat
kaminen, johon kuuluu elinkelpoista ja riittävästi rahoi
tettua liiketoimintamallia kaipaavien Landesbank-pank
kien rakenneuudistus sekä sääntely- ja valvontakehyksen
vahvistaminen, auttaisi säilyttämään rahoitussektorin va
kauden ja myös varmistamaan kotimaisten säästöjen te
hokkaamman kohdentamisen, jolla voitaisiin tukea ky
syntää ja investointeja.

(12)

Saksan talouden kasvupotentiaali ja rakenteellinen kilpai
lukyky riippuvat suuressa määrin hyvin koulutetusta, am
mattitaitoisesta työvoimasta. Työvoimapula saattaa kui
tenkin kärjistyä väestönkehityksen seurauksena. Tämä ko
rostaa, miten tärkeää on hyödyntää työvoimapotentiaali
kaikilta osin poistamalla esteet tiettyjen ryhmien (van
hempien työntekijöiden, naisten, vähän koulutettujen ja
EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten) osallistumiselta
työmarkkinoille ja kehittämällä edelleen inhimillistä pää
omaa. Erityisesti pieni- ja keskituloisten osalta leveänä
pysyttelevän verokiilan kaventaminen kannustaisi työhön,
kun suurempi palkka lisäisi käytettävissä olevia tuloja ja
kotimaista kysyntää suuremmassa määrin. Avioparien yh
teisestä tuloverotuksesta johtuvaa toisen työssä käyvän
puolison korkea tuloveron marginaaliveroprosentti ei
edistä työvoiman tarjontaa. Erityinen puolisoiden vero
tukseen sovellettava menettely (Faktorverfahren), joka otet
tiin käyttöön vuonna 2009, mahdollistaa sen, että hen
kilökohtainen kuukausittainen verotaakka vastaa kunkin
yksityishenkilön henkilökohtaista tuloa, sekä sen, että ko
konaisvuositulon verotus säilyy ennallaan. Tämän uudis
tuksen vaikutuksia työmarkkinoille osallistumiseen olisi
seurattava. Tässä yhteydessä lisätoimenpiteet niiden teki
jöiden vähentämiseksi, jotka mahdollisesti edelleen hei
kentävät hakeutumista työhön, saattavat olla tarpeen. Päi
vähoitopaikkojen lisääminen entisestään auttaisi myös
parantamaan erityisesti naisten edelleen alhaista koko
aikaista osallistumista työmarkkinoille. Lisäksi ammatilli
sen koulutuksen saaneiden määrän kasvattaminen voisi
parantaa vähän koulutettujen työntekijöiden mahdolli
suuksia työmarkkinoilla.

(13)

Saksa on äskettäin tehnyt kauaskantoisia päätöksiä tule
vista energialähteistään. Energiakonseptin täytäntöönpano
merkitsee energian tuotannon perusteellista muutosta, ja
se vaikuttaa energian hintoihin ja talouden kilpailukykyyn
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Siksi energiakonseptia
toteutettaessa olisi pidettävä keskeisenä ohjaavana peri
aatteena kustannustehokkuutta, joka perustuu tehok
kaaseen energian kulutukseen, kustannustehokkaisiin tu
kijärjestelmiin ja riittäviin uusiutuvan energian sähköverk
koihin sekä kilpailukykyisiin energiamarkkinoihin.
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(14)

Kilpailun lisääminen palvelusektorilla lisäisi tuottavuutta
ja tukisi kotimaista kysyntää. Palvelusektorin dynaa
misempi kasvu voisi myös osaltaan laajentaa kysynnän
ja tarjonnan kasvupohjaa Saksassa. Huolimatta siitä, että
viime vuosina on palveludirektiivin täytäntöönpanon
myötä edistytty huomattavasti, näyttää siltä, että edelleen
olisi syytä poistaa esteitä yritysten markkinoille tulolta ja
sieltä poistumiselta muun muassa jatkamalla lisenssi- ja
lupajärjestelmän yksinkertaistamista ja eräiden asiantunti
japalvelujen tarjoamista (esim. insinöörit, arkkitehdit, far
maseutit ja lakimiehet) koskevan sääntelyn yksinkertais
tamista. Eräiden käsityöammattien sääntelyn perusteita ja
riittävyyttä voitaisiin tarkastella. Verkkotoimialoista erityi
sesti kilpailua rautatiesektorilla voidaan parantaa. Liitto
valtion verkkoviraston (Bundesnetzagentur) valvovan roolin
vahvistaminen ja myynti- ja lippuinfrastruktuurin avaa
minen kilpailijoille lisäisi kilpailua lyhyellä aikavälillä.

(15)

Lisäuudistukset koulutusjärjestelmään pääsyn ja koulutus
järjestelmän laadun parantamiseksi on keskeinen tekijä,
jolla varmistetaan asianmukaisesti koulutetun työvoiman
tarjonta myös väestönkehityksen huomioon ottaen. Eri
tyisesti keskiasteen ja korkea-asteen matemaattisen, luon
nontieteellisen ja teknisen koulutuksen omaavasta työvoi
masta on ennustettu tulevan pulaa. Nuorten koulutustaso
on Saksassa EU:n keskiarvon alapuolella sekä ylemmän
keskiasteen että korkea-asteen koulutusta tarkasteltaessa.
Esikouluopetuksen ja kokopäiväkoulujen tarjonnan lisää
minen ja helpompi siirtyminen koulujärjestelmän eri
osien välillä voi parantaa koulutustuloksia.

(16)

(17)

Saksa on tehnyt useita sitoumuksia Euro Plus -sopimuk
sen nojalla. Julkisen talouden puolella sitoudutaan korjaa
maan liiallinen alijäämä jo vuonna 2011 ja reilusti ylit
tämään kansallisessa talousarviosäännössä asetetut tavoit
teet vuosina 2011 ja 2012. Rahoitusvakautta vahvistaviin
toimenpiteisiin kuuluu pääomamarkkinoiden tehokas
sääntely ja valvonta. Työllisyystoimenpiteissä keskitytään
työmarkkinoille osallistumiseen (aktiivisten työmarkkina
välineiden uudistaminen, ulkomaisen tutkinnon suoritta
neiden asiantuntijoiden kotouttamisen parantaminen ja
maahanmuuttajien kotouttaminen) ja koulutukseen (pe
ruskoulutussopimus). Kilpailukykytoimenpiteissä keskity
tään verkkotoimialoihin, energia-alaan ja palvelusektoriin
(sähkö- ja kaasualan markkinoiden läpinäkyvyydestä huo
lehtiva virasto, sähköajoneuvoja koskeva ohjelma ja lii
kenneinfrastruktuurin lisärahoitus) sekä koulutukseen
(tutkijakouluja edistävä huippuosaajahanke ja yliopistoso
pimuksen rahoitus). Sitoumukset koskevat sopimuksen
neljää osa-aluetta. Niissä näkyy vakausohjelmassa ja kan
sallisessa uudistusohjelmassa hahmoteltu laajempi uudis
tusohjelma. Sitoumuksissa jätetään kuitenkin useita osaalueita huomiotta (esim. Landesbank-pankkien raken
neuudistus tai työn verokiila) tai vain vähälle huomiolle
(palvelusektorin ja verkkotoimialojen avaaminen suurem
massa määrin kilpailulle). Euro Plus -sopimuksen nojalla
tehdyt sitoumukset on arvioitu ja otettu huomioon suo
situksissa.

Komissio on arvioinut Saksan vakausohjelman ja kansal
lisen uudistusohjelman sekä sen Euro Plus -sopimuksen
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nojalla tekemät sitoumukset. Se on ottanut huomioon
niiden merkityksen Saksan finanssipolitiikan sekä sosiaalija talouspolitiikan kestävyyden kannalta. Lisäksi se on
arvioinut, ovatko ne EU:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisia,
koska EU:n talouden ohjausta ja hallintaa on tarpeen
tehostaa kokonaisuudessaan antamalla EU:n tason panos
tuleviin kansallisiin päätöksiin. Tämän perusteella komis
sio katsoo, että Saksan julkisen talouden strategia olisi
pantava suunnitellulla tavalla täytäntöön pysytellen sa
malla kasvua tukevalla vakautusuralla. Riittävät rakenteel
liset mukautukset keskipitkän aikavälin tavoitteiden saa
vuttamiseksi olisi varmistettava myös sen jälkeen. Vuo
sina 2011–2012 toteutettavissa lisätoimissa olisi keskityt
tävä varmistamaan rahoitusjärjestelmän vakaus (esim.
Landesbank-pankkien rakenneuudistuksella) ja vahvis
tamaan kotimaisia kasvun lähteitä lisäämällä osallis
tumista työmarkkinoille työhön kohdistuvan verokiilan
kaventamisen avulla, parantamalla koulutukseen pääsyä
ja koulutuksen laatua ja avaamalla palvelusektori, elinkei
noja ja ammatteja sekä verkkotoimialoja laajemmin kil
pailulle.

(18)

Neuvosto on tutkinut Saksan tarkistetun vakausohjelman
vuodelta 2011 edellä esitetyn arvioinnin perusteella ja
ottaen huomioon myös Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla
2 päivänä joulukuuta 2009 annetun neuvoston suosituk
sen. Neuvoston lausunto (1) on esitetty erityisesti alla ole
vassa suosituksessa 1. Neuvosto on tutkinut Saksan kan
sallisen uudistusohjelman ottaen huomioon 25 päivänä
maaliskuuta 2011 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston pää
telmät,

SUOSITTAA, että Saksa toteuttaa vuosina 2011–2012 toimia,

joilla se

1. toteuttaa vuodesta 2012 alkavaa julkisen talouden strategiaa
suunnitellusti, saattaen näin korkean valtionvelan asteen las
kusuunnalle liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhtey
dessä annettujen neuvoston suositusten mukaisesti; varmistaa
riittävät rakenteelliset mukautukset keskipitkän aikavälin ta
voitteen saavuttamiseksi sen jälkeen; vie loppuun talousarvio
säännön täytäntöönpanon osavaltiotasolla ja vahvistaa edel
leen vastaavaa seuranta- ja seuraamusmekanismia; pysyttelee
kasvua tukevalla vakautusuralla, erityisesti turvaamalla riittä
vät koulutusmenot ja parantamalla edelleen terveydenhuol
toon ja pitkäaikaishoitoon suunnattavien julkisten menojen
tehokkuutta;

2. puuttuu rahoitussektorin rakenteellisiin heikkouksiin erityi
sesti toteuttamalla sellaisten Landesbank-pankkien raken
neuudistuksen, joilla ei ole riittävästi rahoitettua elinkelpoista
liiketoimintamallia;
(1) Lausunto, jota tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklan 3
kohdassa.

C 212/12

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3. edistää osallistumista työmarkkinoille parantamalla yhdenver
taista pääsyä koulutusjärjestelmiin ja toteuttamalla lisätoi
menpiteitä vähentääkseen matalapalkkaisten raskasta veroja sosiaaliturvataakkaa talousarvion kannalta neutraalilla ta
valla ja parantaakseen matalapalkkaisten henkilöiden kannus
timia työhön; lisää kokoaikaisten päivähoitopalvelujen ja ko
kopäiväkoulujen määrää; seuraa tarkasti äskettäisen kotita
louden toisen tulonsaajan työssäkäyntiä vähentävien verokäy
täntöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä koskevan äs
kettäisen uudistuksen vaikutuksia;
4. poistaa eräitä asiantuntijapalveluja ja käsityöammatteja kos
kevat perusteettomat rajoitukset; vahvistaa liittovaltion verk
koviraston valvovaa roolia rautatiesektorilla lisätäkseen kil
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pailua verkkotoimialoilla; ja keskittyy ilmoitetun kansallisen
energiakonseptin puitteissa parantamaan uusiutuvaa energiaa
koskevan lain pitkän aikavälin kustannustehokkuutta, var
mistamaan energian tuotannon ja siirron riippumattomuu
den ja parantamaan valtioiden rajat ylittäviä liitäntäverkkoja;

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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C 212/13

NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011,
Alankomaiden vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2011–2015 koskevaa
Alankomaiden tarkistettua vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta
(2011/C 212/04)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 25 päivänä maaliskuuta
2011 julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudis
tuksen painopisteet (jotka ovat 15 päivänä helmikuuta
ja 7 päivänä maaliskuuta 2011 annettujen neuvoston
päätelmien ja komission vuotuisen kasvuselvityksen mu
kaisia). Se korosti, että etusijalle on asetettava talousarvi
oiden tervehdyttäminen ja julkisen talouden kestävyyden
palauttaminen, työttömyyden vähentäminen työmarkki
nauudistusten avulla sekä uudet kasvua edistävät toimet.
Se kehotti kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan näihin pai
nopisteisiin perustuvia konkreettisia toimenpiteitä, jotka
sisällytetään niiden vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja
kansallisiin uudistusohjelmiin.

(5)

Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehotti 25 päivänä maalis
kuuta 2011 Euro Plus -sopimukseen osallistuvia jäsenval
tioita esittämään sitoumuksensa niin ajoissa, että ne voi
daan sisällyttää vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja kansal
lisiin uudistusohjelmiin.

(6)

Alankomaat toimitti vuosia 2011–2015 koskevan vuo
den 2011 tarkistetun vakausohjelmansa sekä vuoden
2011 kansallisen uudistusohjelmansa 29 päivänä huhti
kuuta 2011. Ohjelmat on arvioitu samaan aikaan, jotta
niiden keskinäiset yhteydet on voitu ottaa huomioon.

(7)

Aiemmasta voimakkaasta kehityksestä huolimatta Alan
komaiden erittäin avoin talous kärsi huomattavasti kriisin
syventyessä: vuonna 2009 BKT supistui lähes 4 prosent
tia. Talouden elpyminen alkoi vuoden 2009 jälkipuolis
kolla ulkoisen kysynnän kasvun ansiosta ja se nopeutui
vuoden 2010 alkupuoliskolla, jolloin BKT:n kasvu oli
1,8 prosenttia. Kriisin vaikutukset työmarkkinoihin olivat
kuitenkin suhteellisen vähäiset. Työttömyyden odotetaan
laskevan asteittain kahden seuraavan vuoden aikana 4,5
prosentista vuonna 2010 4 prosenttiin vuonna 2012.
Kriisi vaikutti Alankomaiden julkiseen talouteen voimak
kaasti. Julkisen talouden alijäämä nousi 5,5 prosenttiin
suhteessa BKT:hen vuonna 2009 ja 5,4 prosenttiin
vuonna 2010. Julkiset toimet rahoituslaitosten tukemi
seksi ja rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi merkitsi
vät julkisen talouden velkasuhteen kasvua 15 prosentti
yksiköllä suhteessa BKT:hen, ja vuonna 2009 velkasuhde
oli 60,8 prosenttia suhteessa BKT:hen.

(8)

Neuvosto katsoo asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaisen
vakausohjelman arvioinnin perusteella, että julkisen ta
louden ennusteiden perustana oleva makrotalouden ske
naario on uskottava. Vakausohjelma perustuu hieman
varovaisempiin kasvuennusteisiin vuosille 2011 ja 2012

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan ja
148 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä
talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta
7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1466/97 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,
ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät,
ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,
on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 päivänä maaliskuuta
2010 komission ehdotuksen, jolla käynnistetään uusi
työllisyys- ja kasvustrategia, Eurooppa 2020, joka perus
tuu talouspolitiikan koordinoinnin tehostamiseen ja kes
kittyy avainalueisiin, joilla tarvitaan toimia Euroopan kes
tävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn lisää
miseksi.

(2)

Neuvosto antoi 13 päivänä heinäkuuta 2010 suosituksen
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suun
taviivoista (2010–2014) ja hyväksyi 21 päivänä loka
kuuta 2010 päätöksen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista (2), jotka yhdessä muodostavat ns. yhden
netyt suuntaviivat. Jäsenvaltioita kehotettiin ottamaan yh
dennetyt suuntaviivat huomioon kansallisessa talous- ja
työllisyyspolitiikassaan.

(3)

Komissio hyväksyi 12 päivänä tammikuuta 2011 ensim
mäisen vuotuisen kasvuselvityksen, joka tarkoitti uuden
talouden ohjauksen ja hallinnan jakson alkua EU:ssa ja
ensimmäistä politiikan yhdennetyn etukäteiskoordinoin
nin EU-ohjausjaksoa, jonka perusta on Eurooppa
2020 -strategiassa.

(1 )

EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Pidetään vuonna 2011 voimassa 19 päivänä toukokuuta 2011 an
netulla neuvoston päätöksellä 2011/308/EU jäsenvaltioiden työlli
syyspolitiikan suuntaviivoista (EUVL L 138, 26.5.2011, s. 56).
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kuin komission kevään 2011 talousennusteessa. Vaka
usohjelman tavoitteena on vähentää julkisen talouden
alijäämä alle 3 prosentin viitearvon vuonna 2012, mikä
olisi vuotta aikaisemmin kuin liiallisen alijäämän menet
telyssä asetettu määräaika. Vakausohjelman lukujen pe
rusteella keskipitkän aikavälin tavoite eli BKT:n 0,5 pro
sentin rakenteellinen alijäämä melkein saavutetaan vaka
usohjelman kattaman kauden lopussa, sillä komission las
kema rakenteellinen rahoitusasema on – 0,8 prosenttia
BKT:sta vuonna 2015. Julkisen talouden strategiaa tue
taan täysimääräisesti riittävän täsmällisillä toimenpiteillä
vuoteen 2015 saakka. Toimenpiteiden täytäntöönpanoon
liittyy kuitenkin joitakin riskejä, jotka koskevat pääosin
valmiuksia korvata terveydenhuoltobudjetin ylitykset ja
valvoa paikallishallintojen menoja. Keskimääräiset vuotui
set julkisen talouden toimet ovat 0,75 prosenttia BKT:sta
vuosina 2011–2013 neuvoston 2 päivänä joulukuuta
2009 antaman liiallisen alijäämän menettelyn mukaisen
suosituksen mukaisesti. Liiallisen alijäämän korjaamisen
määräaikaa seuraavien vuosien (2014 ja 2015) osalta
uudelleen lasketun rakenteellisen rahoitusaseman odote
taan paranevan 0,25 prosenttia vuonna 2014 ja 0,5 pro
senttia vuonna 2015. Luvut ovat vain hieman alle
0,5 prosenttia, joka vaaditaan julkisen talouden rahoitus
aseman parantamiseksi kunnes keskipitkän aikavälin ta
voite saavutetaan.

(9)

(10)

Alankomaiden viranomaisten suunnittelema ja täytän
töönpanema julkisen talouden tervehdyttäminen nojau
tuu suurelta osin rakennemenojen supistuksiin ja on
noin 3 prosenttia BKT:sta vakausohjelman kattaman kau
den lopulla (2015) perustasoon verrattuna. Tuloksena
olevalla sopeuttamisuralla julkisen talouden alijäämää su
pistetaan 3,8 prosentista BKT:sta vuonna 2011 2,4 pro
senttiin BKT:sta vuonna 2012, minkä jälkeen sitä supis
tetaan vielä vuosittain noin 0,5 prosenttia vuosina
2013–2015. Alankomaat on vahvasti sitoutunut saavut
tamaan nämä tavoitteet. Koulutuksen kaltaisten kasvua
lisäävien politiikan alojen suojelu budjettileikkauksilta es
täisi tulevan talouden kasvupotentiaalin vahingoittamisen
ja edistäisi liiallisen alijäämän kestävää korjaamista.

Lyhyen aikavälin tervehdyttämisen lisäksi yksi suurim
mista haasteista on parantaa julkisen talouden pitkän ai
kavälin kestävyyttä, johon vaikuttaa kielteisesti väestön
ikääntymiseen liittyvien menojen voimakas kasvu. Väes
tön ikääntymisestä aiheutuvat pitkän aikavälin kustan
nukset ovat selvästi yli EU:n keskiarvojen erityisesti pitkä
aikaishoidon ja eläkkeiden osalta. Pitkäaikaishoidon me
nojen odotettu kasvu on selvästi Euroopan suurin. Tämä
todettiin myös väestön ikääntymistä koskevassa kerto
muksessa, jonka komissio laati vuonna 2009. Tärkein
syy menojen kasvuun on se, että Alankomaissa on jo
kattava virallinen pitkäaikaishoitojärjestelmä (esimerkiksi
julkinen pitkäaikaisvakuutus, jolla katetaan henkilökohtai
nen hoito, sairaanhoitopalvelut, avustajat sekä hoito ja
oleskelu laitoksessa), kun taas epävirallisilla hoitopalve
luilla on Alankomaissa vähemmän merkitystä. Komission
viimeisimmän arvion mukaan julkisen talouden kestävyy
teen liittyvät riskit pitkällä aikavälillä vaikuttaisivat olevan
suuria. Tervehdyttämissuunnitelmien ohella Alankomai
den hallitus on esittänyt parlamentille toimenpiteitä, jotka
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tukisivat pitkän aikavälin kestävyyttä, mukaan lukien lain
säädäntöön perustuvan eläkeiän nostaminen, jota ei ole
kuitenkaan vielä hyväksytty.

(11)

Osallistumisaste Alankomaiden työmarkkinoille on suh
teellisen suuri, työn tuottavuusaste työtuntia kohti on
korkea ja työttömyys on alhainen. Suurin haaste työ
markkinoille tulee kuitenkin olemaan käyttämättömän
työvoimapotentiaalin hyödyntäminen erityisesti ikäänty
misen johdosta tapahtuvan odotettavissa olevan työikäi
sen väestön vähenemisen korvaamiseksi. Viimeisimmissä
tiedoissa vahvistettiin, että keskimääräiset vuosittaiset työ
tunnit ovat EU:n alhaisimmat. Alhainen työtuntien määrä
johtuu siitä, että erittäin suuri määrä työtekijöitä, erityi
sesti naiset, pitää osa-aikaisuutta parempana vaihtoeh
tona, mutta syynä siihen on myös työmarkkinoille osal
listumista tai työtuntien pidentämistä estävät taloudelliset
tekijät. Tällä hetkellä pääasialliset esteet kotitalouden toi
sen tulonsaajan osallistumiselle työmarkkinoille tai työ
tuntimäärän lisäämiselle on Alankomaiden korkea toisen
tulonlähteen marginaaliveroaste, joka joissakin tapauk
sissa voi olla yli 80 prosenttia. Tämä johtuu mm. ylei
sestä verohyvityksestä ja tuloon sidottujen etujen, kuten
lastenhoitotuen, vähentämisestä.

(12)

Aktiivisen työmarkkinapolitiikan täytäntöönpanolla ei il
meisesti ole ollut myönteisiä vaikutuksia jatkuvasti kas
vavaan osittain vammautuneista ja pitkäaikaistyöttömistä
koostuvaan heterogeeniseen ryhmään, joka on yhä lisään
tyvässä vaarassa joutua rakennetyöttömyyden uhriksi.
Muiden kuin EU:n kansalaisten jatkuvat työllisyys- ja
työttömyyserot suurenevat heidän kokemiensa erityisvai
keuksien vuoksi.

(13)

Alankomaiden tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on pys
tynyt säilyttämään innovaatiokykynsä, mutta yksityissek
torin alhainen osuus tutkimus- ja innovaatioinvestoin
neista voi vaikuttaa kielteisesti Alankomaiden talouden
tulevaan kasvuun ja kilpailukykyyn. Hallitus aikoo luoda
suotuisat puitteet tutkimukseen ja innovaatioihin voimak
kaasti panostaville yrityksille, myös ulkomaisille yrityk
sille, verokannustimien, yrittäjien mahdollisuuksien lisää
misen ja tutkimuksen alan huippuosaamisen avulla.
Koska julkista taloutta on vakautettava tänä vuonna, joi
takin yritystukia ei voida jatkaa, kun taas toisia tukia
tehostetaan ja kohdennetaan ”talouden huippualoille” ja
siirretään yleisimpiin verotusvälineisiin.

(14)

Maantie- ja rautatieliikenteen ruuhkat vaikuttavat kieltei
sesti liiketoimintaympäristöön. Liikenneruuhkat ovat
EU:n pahimpia. Tässä yhteydessä suhteellisen tehoton lii
kenteen infrastruktuuri vaikuttaa kielteisesti työvoiman
liikkuvuuteen ja siten mahdolliseen tuottavuuden kasvun
myötä tapahtuvaan kasvuun. Työntekijöillä on pitkät työ
matkat, aikataulut ovat epäluotettavia ja ruuhkautumis
kustannukset ovat suuret. Ruuhkautumiskustannusten
odotetaan vielä nousevan vuoteen 2020 saakka, jos po
litiikkaan ei tule muutosta. Infrastruktuurin käytön tehos
taminen (esimerkiksi tietullien avulla) lisäisi työmarkki
noiden liikkuvuutta ja tuottavuutta sekä siten mahdollista
kasvua.
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Alankomaat ilmoittivat 4 päivänä huhtikuuta 2011 teh
neensä useita Euro Plus -sopimuksen. mukaisia sitoumuk
sia. Niihin kuuluvat toimenpiteet kilpailukyvyn lisää
miseksi (uuden yrityspolitiikan käyttöönotto, joka perus
tuu verotuksen ja hallinnollisen taakan yleisempään vä
hentämiseen), työllisyyden parantamiseksi (aktivoivampi
sosiaalipolitiikka ja pyrkiminen siihen, että riippuvuus
työttömyyskorvauksista vähenee), julkisen talouden kes
tävyyden edistämiseksi (vakaus- ja kasvusopimuksen ot
taminen osaksi kansallista lainsäädäntöä) ja julkisen ta
louden vakauden vahvistamiseksi (enemmän valtaa val
vontaelimille). Sitoumukset koskevat sopimuksen kaikkia
osa-alueita. Ne merkitsevät jatkoa vakausohjelmissa ja
kansallisissa ohjelmissa esitetylle laajemmalle uudistus
ohjelmalle. Aikataulun yksityiskohtia ei ole kuitenkaan
esitetty eikä toimenpiteitä niiden täytäntöönpanemiseksi.
Nämä sitoumukset on arvioitu ja otettu huomioon suo
situksissa.
Komissio on arvioinut vakausohjelman ja kansallisen uu
distusohjelman sekä Euro Plus -sopimuksen nojalla teh
dyt sitoumukset. Se on ottanut huomioon niiden merki
tyksen Alankomaiden finanssipolitiikan sekä sosiaali- ja
talouspolitiikan kestävyyden kannalta. Lisäksi se on arvi
oinut, ovatko ne EU:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisia,
koska EU:n talouden ohjausta ja hallintaa on tarpeen
tehostaa kokonaisuudessaan antamalla EU:n tason panos
tuleviin kansallisiin päätöksiin. Se katsoo, että kattavasti
määritelty Alankomaiden julkisen talouden vakautta
misstrategia olisi pantava täytäntöön suunnitellusti ja sa
malla olisi säilytettävä määrärahat aloilla, jotka ovat suo
tuisimpia pitkän aikavälin kasvun kannalta. Julkisen ta
louden pitkän aikavälin kestävyyden parantamiseksi olisi
toteutettava toimia erityisesti eläkkeiden ja pitkäaikaishoi
don aloilla, työvoimaosuutta ja integraatiota olisi lisättävä
ja liikenneruuhkia koskevia kysymyksiä olisi käsiteltävä.
Neuvosto on tutkinut Alankomaiden tarkistetun vakau
sohjelman vuodelta 2011 edellä esitetyn arvioinnin pe
rusteella ja ottaen huomioon myös Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan
nojalla 2 päivänä joulukuuta 2009 annetun neuvoston
suosituksen. Neuvoston lausunto (1) on esitetty erityisesti
alla olevissa suosituksissa 1 ja 2. Neuvosto on tutkinut
Alankomaiden kansallisen uudistusohjelman ottaen huo
mioon 25 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksytyt Eu
rooppa-neuvoston päätelmät,

(1) Lausunto, jota tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklan 3
kohdassa.

C 212/15

SUOSITTAA, että Alankomaat toteuttaa vuosina 2011–2012 toi
mia, joilla se

1. toteuttaa vuotta 2012 koskevaa julkisen talouden strategiaa
liiallisen alijäämän korjaamista koskevien neuvoston suosi
tusten mukaisesti, saattaen näin valtion korkean velkaantu
misasteen laskusuuntaan; pyrkii sen jälkeen kohti keskipitkän
aikavälin tavoitteen saavuttamista vakaus- ja kasvusopimuk
sen vaatimusten mukaisesti, kunnioittaen kokonaismenoille
asetettua kattoa sekä tervehdyttämisvaatimuksia varmistaen
näin, että tervehdyttäminen on kestävää ja kasvulle suotuisaa
eli menoja ei leikata aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kasvun
kannalta, kuten tutkimus ja innovaatio sekä koulutus;

2. toteuttaa toimenpiteitä lakisääteisen eläkeiän nostamiseksi si
ten, että se nousee samaa tahtia elinajanodotteen kanssa, ja
toteuttaa tämän tukemiseksi toimenpiteitä todellisen eläkeiän
nostamiseksi ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyy
den parantamiseksi; laatii suunnitelman pitkäaikaishoidon
uudistamiseksi väestön ikääntymisen huomioon ottamiseksi;

3. parantaa työvoimaosuutta siten, että esteitä kotitalouden toi
sen tulonsaajan työssä käynnille vähennetään, ja laatii sosiaa
lihuoltojärjestelmien hajauttamisen puitteissa toimenpiteitä
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien tuke
miseksi ja heidän auttamisekseen osallistumaan uudelleen
työmarkkinoille;

4. edistää innovaatioita, yksityisiä T&K -investointeja ja tieteen
ja liike-elämän välisten yhteyksien tiivistämistä antamalla so
pivia kannustimia uuden yrityspolitiikan (”Naar de top”) puit
teissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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LAUSUNNOT

EUROOPAN KOMISSIO
KOMISSION LAUSUNTO
annettu 15 päivänä heinäkuuta 2011,
Aberdeenshiressä, Skotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta Stoneyhillin NORMmateriaalien poisto- ja käsittelylaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista
koskevasta suunnitelmasta (Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/C 212/05)
Jäljempänä oleva arviointi on tehty Euratomin perustamissopimuksen määräysten nojalla, eikä se vaikuta
mahdollisiin muihin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla tehtäviin arviointeihin eikä
kyseisestä sopimuksesta ja johdetusta lainsäädännöstä johtuviin velvoitteisiin.

Euroopan komissio sai 3 päivänä helmikuuta 2011 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta Euratomin
perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot Stoneyhillin NORM-materiaalien poisto- ja kä
sittelylaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevasta suunnitelmasta.

Komissio on laatinut näiden tietojen perusteella ja asiantuntijaryhmää kuultuaan seuraavan lausunnon:

1) Etäisyys Stoneyhillin laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Irlannin, alueeseen on
398 km.

2) Poistolaitoksen ei tarvitse hakea nestemäisiä ja kaasumaisia radioaktiivisia päästöjä koskevaa päästölupaa.
Poistolaitoksesta ei tavanomaisissa toimintaolosuhteissa pääse nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä. Pois
tolaitoksesta pääsee kuitenkin ympäristöön luonnollista radioaktiivista kaasua (radonia) sekä vähäisiä
määriä radioaktiivisia aerosoleja. Ne eivät todennäköisesti vaikuta toisen jäsenvaltion väestön terveyteen.

3) Käsittelylaitoksen käyttöjakson aikana:

— Radioaktiivinen jäte sijoitetaan käsittelylaitokseen eikä aikomuksena ole siirtää sitä pois myöhemmin.

— Käsittelylaitoksen ei tarvitse hakea nestemäisiä ja kaasumaisia radioaktiivisia päästöjä koskevaa pääs
tölupaa. Käsittelylaitoksesta pääse kuitenkin ympäristöön luonnollista radioaktiivista kaasua (radonia).
Tämä ei todennäköisesti vaikuta toisen jäsenvaltion väestön terveyteen.

4) Käsittelylaitoksen käyttöjakson jälkeen:

Yleisissä tiedoissa kuvattujen käsittelylaitoksen lopulliseksi sulkemiseksi suunniteltujen toimenpiteiden
perusteella voidaan luottaa siihen, että 2 kohdassa esitetyt päätelmät pysyvät voimassa pitkällä aikavälillä.
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5) Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivisia päästöjä yleisissä tiedoissa tarkastellun
tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena, säteilyannokset, joille muiden jäsenvaltioiden väestö
todennäköisesti altistuisi, eivät todennäköisesti vaikuttaisi terveyteen.
Komissio katsoo siis, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta Stoneyhillin NORM-materiaalien
poisto- ja käsittelylaitoksesta peräisin olevan, missä tahansa muodossa olevan radioaktiivisen jätteen loppu
sijoittamista koskevan suunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen käyttöiän aikana eikä lopullisen sulke
misen jälkeen tai yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa todennä
köisesti aiheuta veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista muiden jäsenvaltioiden alueella.
Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2011.
Komission puolesta
Günther OETTINGER

Komission jäsen
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II
(Tiedonannot)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDONANNOT

EUROOPAN KOMISSIO
Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen
(Asia COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/C 212/06)
Komissio päätti 16 päivänä kesäkuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1
kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen
jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:
— komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla
on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päi
vämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,
— sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla
32011M6175. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen
(Asia COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/C 212/07)
Komissio päätti 15 päivänä kesäkuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1
kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen
jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:
— komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla
on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päi
vämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,
— sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla
32011M6191. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.
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IV
(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

NEUVOSTO
Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2010/145/YUTP ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1763/2004 tarkoitettuja toimenpiteitä
(2011/C 212/08)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 2010/145/YUTP
liitteessä I ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteessä I.
Euroopan unionin neuvosto on todennut, että edellä mainituissa liitteissä luetellut henkilöt täyttävät edelleen
entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa
tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyssä neuvoston päätöksessä 2010/145/YUTP ja samasta asiasta anne
tussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1763/2004 esitetyt perusteet ja että heihin olisi näin ollen sovellettava
edelleen kyseisiä toimenpiteitä.
Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EY) N:o
1763/2004 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta
viranomaisilta valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten
(vrt. asetuksen 3 artikla).
Asianomaiset henkilöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään
sisällyttää heidät edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se
on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
Council of the European Union
General Secretariat
DG K Coordination Unit (10 HN 43)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi
hakea muutosta Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen
edellytysten mukaisesti.
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Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin
kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon
(ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 687/2011 liite)
(2011/C 212/09)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraavat tiedot ilmoitetaan niille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka on kirjattu luetteloon 18 päivänä
heinäkuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 687/2011 nojalla (1).
Euroopan unionin neuvosto on todennut, että perusteet niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen, jotka
esiintyvät edellä mainitussa niiden henkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan tiettyi
hin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi
27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (2) mukaisia rajoittavia toimenpi
teitä, kirjaamiselle luetteloon ovat edelleen voimassa. Neuvosto on näin ollen päättänyt säilyttää kyseiset
henkilöt, ryhmät ja yhteisöt mainitussa luettelossa.
Joulukuun 27. päivänä 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädetään, että kaikki
kyseisille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat varat, muut rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit
jäädytetään ja että varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa heidän tai
niiden käyttöön suoraan eikä välillisesti.
Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että asetuksen liit
teessä mainituilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta voi hakea valtuutusta käyttää jäädytettyjä
varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan
mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten ajantasainen luettelo on Internetissä seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön saada tietoonsa neuvoston
perustelut, joiden nojalla heidät tai ne säilytetään edellä mainitussa luettelossa (jollei perusteluja jo ole
ilmoitettu heille tai niille), seuraavaan osoitteeseen:
Council of the European Union
(Attn: CP 931 designations)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle edellä mainittuun osoitteeseen milloin
tahansa pyynnön mahdollisine sitä tukevine asiakirjoineen, että olisi harkittava uudelleen päätöstä sisällyttää
heidät tai ne luetteloon ja säilyttää heidät tai ne luettelossa. Pyynnöt käsitellään kun ne on vastaanotettu.
Tätä varten asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että
neuvosto tarkistaa luettelon säännöllisesti yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
Jotta pyynnöt voidaan käsitellä seuraavan tarkistuksen yhteydessä, ne olisi toimitettava kahden kuukauden
kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemispäivästä.
Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston
asetuksen laillisuuden voi kiistää Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mu
kaisesti.

(1) EYVL L 188, 19.7.2001, s. 2.
(2) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.
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EUROOPAN KOMISSIO
Euron kurssi (1)
18. heinäkuuta 2011
(2011/C 212/10)
1 euro =
Rahayksikkö

USD

Yhdysvaltain dollaria

JPY

Japanin jeniä

Kurssi

1,4045
111,10

Rahayksikkö

AUD

Australian dollaria

CAD

Kanadan dollaria

HKD

Hongkongin dollaria

Kurssi

1,3237
1,3472
10,9488

DKK

Tanskan kruunua

7,4567

GBP

Englannin puntaa

0,87315

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6640

SGD

Singaporin dollaria

1,7107

SEK

Ruotsin kruunua

9,2534

CHF

Sveitsin frangia

1,1485

ISK

Islannin kruunua

NOK

Norjan kruunua

7,8670

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

HUF

Unkarin forinttia

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7093

PLN

Puolan zlotya

RON
TRY

KRW

Etelä-Korean wonia

ZAR

Etelä-Afrikan randia

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,0853

HRK

Kroatian kunaa

7,4500

IDR

Indonesian rupiaa

MYR

Malesian ringgitiä

PHP

Filippiinien pesoa

60,463

RUB

Venäjän ruplaa

39,6125

THB

Thaimaan bahtia

42,219

4,0440

BRL

Brasilian realia

Romanian leuta

4,2688

MXN

Meksikon pesoa

16,5456

Turkin liiraa

2,3468

INR

Intian rupiaa

62,6060

24,405
272,98

(1) Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.

1 490,82
9,8084

12 024,36
4,2311

2,2208
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V
(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ
”Yhteisen maatalouspolitiikan alalla toteutettavien tiedotustoimien tukeminen”
Tiedotustoimien toteuttaminen vuonna 2012 budjettikohdasta 05 08 06
(2011/C 212/11)
1. JOHDANTO
Tämä ehdotuspyyntö perustuu yhteistä maatalouspolitiikkaa
koskevista tiedotustoimista 17 päivänä huhtikuuta 2000 annet
tuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 814/2000 (1), jossa mää
ritellään niiden tiedotustoimien tyyppi ja sisältö, joille voidaan
myöntää unionin osarahoitusta. Komission asetuksessa (EY) N:o
2208/2002 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission ase
tuksella (EY) N:o 1820/2004 (3), vahvistetaan yksityiskohtaiset
säännöt neuvoston asetuksen (EY) N:o 814/2000 soveltamisesta.
Tämä ehdotuspyyntö koskee varainhoitovuoden 2012 budjetti
määrärahoista rahoitettavia tiedotustoimia, joita kuvataan neu
voston asetuksen (EY) N:o 814/2000 3 artiklan 1 kohdassa.
Tämä ehdotuspyyntö koskee tiedotustoimia, jotka on tarkoitus
panna täytäntöön (valmistelu, toteuttaminen, seuranta ja arvi
ointi) 1. maaliskuuta 2012 ja 28. helmikuuta 2013 välisenä
aikana.
Tiedotustoimi on yhdennetty, erillinen ja yhtenäinen tiedotus
tapahtuma, joka rahoitetaan yhden talousarvion puitteissa. Täl
laiseen tapahtumaan sisältyvät toimet voivat vaihdella konfe
renssien sarjasta laajaan tiedotuskampanjaan, joka sisältää useita
erityyppisiä tiedotus-/viestintätoimia ja tiedotus-/viestintäväli
neitä.
Kuten komission asetuksen (EY) N:o 2208/2002 4 artiklan 2
kohdassa täsmennetään, tässä ehdotuspyynnössä hakijan on ol
tava oikeushenkilö, joka on ollut sijoittuneena johonkin jäsen
valtioon vähintään kahden vuoden ajan.
2. ENSISIJAISET TOIMET JA TOIMITYYPIT VUONNA 2012

2012. Tällöin on otollinen tilaisuus laatia YMP:aa koskevia tie
dotustoimia, kertoa sen historiasta ja kehityksestä sekä tuoda
esiin konkreettisia tuloksia ja uudistusehdotuksiin nivoutuvia
kehitysnäkymiä.
Komissio pitää tämän ehdotuspyynnön puitteissa ensisijaisina
innovatiivisia ja luovia toimia, joilla ennakoidaan olevan suuri
vaikutus ja joita ei ole suunnattu pelkästään maaseutuväestölle
vaan koko yhteiskunnalle.
Toimilla on pyrittävä tuomaan esille sitä, mitkä ovat YMP:n
tehtävät ja mitä hyötyä on tästä EU:n tason politiikasta, joka
vastaa yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin ja jolla on seuraavat
tavoitteet:
— vastata paremmin haasteisiin, jotka liittyvät elintarviketur
vaan, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyt
töön ja alueiden tasapainoiseen kehitykseen,
— auttaa maatalousalaa selviytymään talouskriisin ja maatalo
ustuotteiden lisääntyneen hintaheilahtelun vaikutuksista,
— edistää Eurooppa 2020 -strategian mukaista älykästä, kes
tävää ja osallistavaa kasvua.
2.2 Tiedotustoimien tyyppi
Tämän ehdotuspyynnön avulla komissio haluaa tukea kahden
laisia yhdennettyjä tiedotustoimia:

2.1 Ensisijaiset toimet
Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), joka on yksi Euroopan ra
kentamisen kulmakivistä, juhlii 50-vuotista taivaltaan vuonna

— kansallisella tasolla toteutetut mittavat yhteishankkeet, joihin
osallistuu useita kumppaneita,

(1) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 7.
(2) EYVL L 337, 13.12.2002, s. 21.
(3) EUVL L 320, 21.10.2004, s. 14.

— toimet, joita toteutetaan vaikutuksen lisäämiseksi Euroopan
tasolla mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa.
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Tiedotustoimilla on pyrittävä seuraaviin tavoitteisiin:
— levittää tietoa YMP:sta, erityisesti sen historiasta, kehityksestä
ja uudistusehdotuksiin nivoutuvista kehitysnäkymistä asian
omaisessa maassa/Euroopan tasolla,
— herättää entistä suuremmassa mittakaavassa yleisön ja erityi
sesti kaupunkilaisten kiinnostus sitä kohtaan, millainen rooli
maataloudella ja maaseudun kehittämisellä on yhteiskunnas
samme, ja lisätä maanviljelijöiden moninaisen tehtävänkuvan
arvostusta.
Tiedotustoimien on oltava mittavia tiedotuskampanjoita, joihin
kuuluu yksi tai useampi seuraavista toimista:
— innovatiivisen ja omaperäisen multimedia- ja/tai audiovisuaa
lisen aineiston tuottaminen ja jakelu (radio- ja/tai televisioohjelmat (1), tosi-tv-ohjelmat, keskusteluohjelmat, videoleik
keet jne.) (2)

C 212/23

Kohdassa 2.2 mainittuja toimia varten komissiolta pyydettävän
tukimäärän on oltava 100 000–500 000 EUR (mukaan lukien
henkilöstökustannuksista myönnettävä kiinteämääräinen kor
vaus).

Komission rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia valittujen
hakemusten tukikelpoisista kokonaiskustannuksista (vrt. liite IV
– Talousarvion laatiminen) henkilöstökustannuksia lukuun otta
matta. Lisäksi henkilöstökustannuksista maksetaan kiinteämää
räinen korvaus, joka on enintään 10 000 EUR sellaisten toimien
osalta, joiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset (henkilös
tökustannuksista maksettava kiinteämääräinen korvaus pois lu
ettuna) ovat alle 400 000 EUR, ja enintään 25 000 EUR sellais
ten toimien osalta, joiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset
(henkilöstökustannuksista maksettava kiinteämääräinen korvaus
pois luettuna) ovat 400 000–950 000 EUR.

Poikkeuksellisissa toimenpiteissä komission maksuosuus voi
daan korottaa enintään 75 prosenttiin, jos tätä pyydetään hake
muksessa.

— julistekampanjat vilkkailla paikoilla (metro, juna-asemat jne.)
— ”Maatila tulee kaupunkiin” -tyyppiset tapahtumat jne.

Tiedotustoimi arvioidaan asetuksen (EY) N:o 2208/2002
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi luonteeltaan poikkeukselli
seksi toimeksi, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

— mediatapahtumat,
— konferenssit, seminaarit ja työpajat tarkoin määritellyille
kohdeyleisöille.
2.3 Kohdeyleisöt
Tässä ehdotuspyynnössä tarkoitetut kohdeyleisöt ovat suuri
yleisö (erityisesti nuoret kaupunkilaiset), tiedotusvälineet, kansa
laisyhteiskunta ja maaseudun toimijat.
3. KESTO JA TALOUSARVIO
Tämä ehdotuspyyntö koskee tiedotustoimia, jotka pannaan täy
täntöön (valmistelu, toteutus, seuranta ja arviointi)
1. maaliskuuta 2012 ja 28. helmikuuta 2013 välisenä aikana,
mutta varsinaisen toteutuksen on ehdottomasti tapahduttava
vuonna 2012.
Tämän ehdotuspyynnön perusteella toteutettaviksi valittavien
tiedotustoimien rahoitukseen on käytettävissä yhteensä
3 250 000 EUR. Tämä summa jaetaan niiden hakemusten kes
ken, joille arviointikomitea on antanut parhaat pisteet soveltaen
liitteessä III olevassa kohdassa 2 esitettyjä myöntämisperusteita.
Komissio varaa itselleen oikeuden pienentää kokonaissummaa
tarvittaessa.
(1) Jos audiovisuaalista aineistoa yhteisrahoitetaan, siihen on aina liityt
tävä varma jakelusitoumus.
(2) Tämän tyyppisten hankkeiden tukisopimuksessa myönnetään komis
siolle nimenomaisesti rajoittamattomaksi ajaksi oikeus hankkeessa
kuvattujen tuotteiden tai ohjelmien taikka niiden osien jäljentämi
seen ja levitykseen muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kaikkia
välineitä käyttäen ilman maantieteellisiä rajoituksia.

1) siihen sisältyy jakelusuunnitelma, jolla varmistetaan tiedonja
kelu mahdollisimman laajalle yleisölle vähintään kolmessa
jäsenvaltiossa; vastaanottajamäärän on vastattava vähintään
viittä prosenttia asianomaisten jäsenvaltioiden kansalaisten
yhteismäärästä; toimen ennakoidusta ja toteutuneesta vaiku
tuksesta on esittää asianmukaiset ulkopuoliset todisteet
(esim. kuulijatilastot);

2) arviointikomitea antaa sille vähintään 75 pistettä liitteessä III
olevassa 2 kohdassa esitettyjen myöntämisperusteiden mu
kaisista 100 pisteestä.

Tästä ehdotuspyynnöstä rahoitusta saaviin tiedotustoimiin ei
myönnetä ennakkorahoitusta. Tuensaaja voi tarvittaessa pyytää
välimaksua teknistä ja rahoituksellista toteuttamista koskevaa
väliraporttia vastaan. Välimaksu voi olla enintään 30 prosenttia
tukisopimuksessa määrätystä kokonaismäärästä. Kyseinen määrä
vahvistetaan toimen tosiasiallisen toteutuksen ja sellaisten tuki
kelpoisten kustannusten perustella, jotka on merkitty toimen
taloutta koskevaan väliselvitykseen, jotka komissio on hyväksy
nyt ja joihin sovelletaan tukisopimuksessa määrättyä yhteis
rahoitusosuutta. Henkilöstökustannuksista maksettava kiinteä
määräinen korvaus myönnetään vasta loppumaksun yhteydessä.

Valitessaan hakemuksen komissio ei sitoudu myöntämään ky
seisen hakijan pyytämää tuen määrää kokonaisuudessaan.
Myönnetty määrä ei voi koskaan olla suurempi kuin haettu
määrä. Rahoitusta ei myönnetä toimille, jotka saavat muuta
Euroopan unionin rahoitusta.
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4. HAKEMUSTEN JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET SÄÄN
NÖT

4.1 Hakemuksen laatiminen
Kukin hakija voi esittää hakemuksen ainoastaan yhdestä tiedo
tustoimesta varainhoitovuotta kohden.
Hakemus on tehtävä lomakkeilla, jotka löytyvät seuraavasta
internetosoitteesta:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/
capinfo/index_fi.htm
Hakemus on laadittava kirjallisesti jollakin unionin virallisista
kielistä. Hakemuksen oikea-aikaisen käsittelyn helpottamiseksi
hakijoita kannustetaan kuitenkin laatimaan hakemuksensa eng
lanniksi tai ranskaksi. Jollei tämä ole mahdollista, hakijoiden
olisi ainakin liitettävä mukaan englannin- tai ranskankielinen
käännös lomakkeen 3 sisällöstä.
Hakemuksen on ehdottomasti sisällettävä seuraavat asiakirjat,
jotka saa edellä mainitusta internetosoitteesta:
— Hakijaorganisaation lainmukaisesti valtuutetun edustajan al
lekirjoittama hakemuskirje, jossa mainitaan ehdotetun tie
dostustoimen nimi ja haetun rahoituksen määrä. Kirjeessä
esitetyn rahoituksen määrän on oltava sama kuin tulotaulu
kossa (kohdat g ja h) esitetty Euroopan unionin rahoitus
osuus.
— Hakemuslomakkeet nro 1 (hakijaa koskevat tiedot), nro 2
(osajärjestäjiä koskevat tiedot – täytetään tarvittaessa) ja nro
3 (yksityiskohtainen kuvaus tiedotustoimesta). Jos jokin ky
symys ei koske ehdotettua tiedotustoimea, kohtaan on eh
dottomasti merkittävä ”ei aiheellinen” tai ”e.a.”. Ainoastaan
näitä lomakkeita käyttäen laaditut hakemukset otetaan huo
mioon. Jos lomake nro 2 ei ole aiheellinen, sen ensimmäi
selle sivulle on merkittävä ”e.a.” (ei aiheellinen).
— Ehdotetun tiedotustoimen asianmukaisesti täytetty talous
arvio (joka koostuu yksityiskohtaisesta menotaulukosta ja
tulotaulukosta, jotka ovat tasapainossa), jonka on päivännyt
ja allekirjoittanut hakijaorganisaatioon kuuluva lainmukai
sesti valtuutettu edustaja.
— Kaikki lisäasiakirjat, jotka mainitaan liitteessä I (tuen hake
mista varten tarvittavat lisäasiakirjat).
4.2 Hakemuksen lähettäminen
Hakijoiden on lähetettävä täydellinen hakemus paperikopiona
kirjattuna kirjeenä, jonka mukana on vastaanottoilmoitus
lomake, viimeistään 30. syyskuuta 2011 (kirjeen postileimaa
pidetään todisteena) seuraavaan osoitteeseen:
European Commission
Unit AGRI. K.1.
Call for proposals 2011/C /…
Attn. Angela Filote
L130 4/148A
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Hakemus on toimitettava kahdessa sisäkkäisessä suljetussa kirje
kuoressa tai pahvilaatikossa. Sisempään kirjekuoreen tai pahvi
laatikkoon on merkittävä ehdotuspyynnössä mainitun, tarjouk
sen vastaanottavan yksikön nimen lisäksi maininta ”appel à
propositions — à ne pas ouvrir par le service du courrier”
(ehdotuspyyntö – ei saa avata sisäisessä postinjakelussa). Käytet
täessä itseliimautuvia kirjekuoria ne on suljettava teipillä, jonka
poikki lähettäjän on kirjoitettava nimikirjoituksensa.
Koska kaikki komission yksiköihin tulevat asiakirjat skannataan
sivu sivulta, hakemuksen ja liitteiden sivuja ei pidä nitoa yhteen.
Lisäksi hakijoita kehotetaan ympäristösyistä laatimaan hakemuk
sensa kierrätyspaperille kaksipuolisena.
Samanaikaisesti ja viimeistään 30. syyskuuta 2011 kello 24.00
(Brysselin aikaa) hakemuksesta on lähetettävä myös sähköinen
versio (pyytäkää lukukuittausta). Tämän sähköpostiversion on
sisällettävä vähintään hakemuskirje, lomakkeet 1–3 ja talous
arvio, jotka ovat samanlaiset kuin postitse lähetetyt asiakirjat.
Sähköinen versio lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu
Hakijan vastuulla on lähettää hakemus (sekä paperiversio että
sähköinen versio) täydellisenä ja määräaikaan mennessä. Mää
räajan päätyttyä lähetetyt hakemukset hylätään.
5. MENETTELY JA AIKATAULU
5.1 Hakemusten vastaanotto ja rekisteröinti
Komissio rekisteröi hakemuksenne ja lähettää vastaanottovahvis
tuksen sähköpostitse 15 työpäivän kuluessa hakemusten esittä
miselle vahvistetun määräajan päättymisestä. Vastaanottovahvis
tuksessa ilmoitetaan hakemukselle annettu viitenumero.
5.2 Hakemusten tarkastelu tukikelpoisuus- ja hylkäysperusteita soveltaen
Tätä tarkoitusta varten perustettava arviointikomitea tarkastelee
hakemusten tukikelpoisuutta. Hakemukset, jotka eivät täytä liit
teessä II vahvistettuja perusteita (tukikelpoisuus- ja hylkäysperus
teet), hylätään.
Kaikki tukikelpoiset hakemukset pääsevät mukaan seuraavaan
arviointivaiheeseen (tarkastelu valintaperusteita soveltaen – haki
joiden tekninen ja rahoituksellinen kapasiteetti).
5.3 Hakemusten tarkastelu valintaperusteita soveltaen –
hakijoiden tekninen ja rahoituksellinen kapasiteetti
Tässä vaiheessa arviointikomitea tarkastelee tukikelpoisten haki
joiden teknistä ja rahoituksellista kapasiteettia hakemuksessa esi
tettyjen tietojen pohjalta liitteessä III olevassa osassa 1 kuvattuja
valintaperusteita soveltaen.
Kaikki tämän vaiheen läpäisseet hakemukset pääsevät mukaan
seuraavaan vaiheeseen (arviointi myöntämisperusteita soveltaen).
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5.4 Hakemusten arviointi myöntämisperusteita soveltaen
Tässä vaiheessa arviointikomitea arvioi hakemuksia liitteessä III
olevassa 2 osassa selitettyjä myöntämisperusteita soveltaen.
Arviointikomitea ehdottaa tässä vaiheessa tuen myöntämistä ai
noastaan niille hakemuksille, jotka ovat saaneet vähintään 60
pistettä käytettävissä olevista 100 pisteestä (ja vähintään 50 pro
senttia kullekin perusteelle käytettävissä olevista pisteistä). Se,
että hakemus saa 60 pistettä käytettävissä olevista 100 pisteestä,
ei kuitenkaan takaa, että tiedotustoimelle myönnetään tukea.
Komissio varaa itselleen oikeuden vähimmäispistemäärän korot
tamiseen tähän vaiheeseen selvinneiden hakemusten ja käytettä
vissä olevien budjettimäärärahojen perusteella.
Hakemukset, jotka ovat saaneet alle 60 pistettä käytettävissä
olevista 100 pisteestä tai alle 50 prosenttia kullekin perusteelle
käytettävissä olevista pisteistä, hylätään ja hakijoille ilmoitetaan
kirjallisesti hylkäyksen syistä.
Niille hakijoille, joille rahoitusta päätetään myöntää, toimitetaan
euromääräinen tukisopimus (malli saatavilla tämän ehdotus
pyynnön 4.1 kohdassa mainitusta internet-osoitteesta), jossa täs
mennetään rahoituksen edellytykset ja taso, joka voi olla hake
muksessa pyydettyä alhaisempi. Jos hakemuksessa on laskenta
virheitä tai tukeen kelpaamattomiksi katsottuja menoja, komis
sion yksiköt korjaavat talousarvion. Jos korjaus johtaa kokonais
kustannusten kasvuun, pyydettyä määrää ei muuteta ja hakijan
rahoitusosuus nousee vastaavasti.
Arviointimenettelyn on määrä päättyä vuoden 2012 alussa. Ko
mission yksiköillä ei ole valtuuksia tiedottaa hakijoille kunkin
hakemuksen arvioinnin senhetkisestä tilanteesta ennen myöntä
mispäätöstä. Tästä syystä hakijoita pyydetään olemaan soitta
matta tai kirjoittamatta komissiolle kysyäkseen tietoja hake
musta koskevasta päätöksestä ennen edellä mainittua päivämää
rää.
6. MAINONTA
6.1 Tuensaajan tehtävät ja velvollisuudet
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto laatii kaikille
yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeville tiedotushankkeille lo
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gon. Logo on saatavilla internetosoitteessa http://ec.europa.eu/
comm/agriculture/grants/capinfo/index_fi.htm, ja siitä laaditaan
sähköiset versiot erilaisia välineitä varten (esim. julisteet ja liput.)
Tuensaajien sopimusvelvoitteena on ladata tämä aineisto ja käyt
tää sitä kampanjansa aikana asianmukaisissa välineissä tukisopi
muksessa määrätyin edellytyksin. Näiden välineiden toteuttami
sesta aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä toimen talous
arvioon.
Lisäksi tuensaajien sopimusvelvoitteena on varmistaa koko toi
men toteuttamisajan kaikin soveltuvin keinoin ja tukisopimuk
sessa määritellyin ehdoin, että kaikessa toimea koskevassa tie
dotuksessa, julkaistussa aineistossa ja tiedotusmateriaalissa mai
nitaan unionin myöntämä rahoitus.
Lisäksi kaikessa tuensaajan missä tahansa muodossa ja mitä
tahansa välinettä käyttäen toteuttamassa tiedotuksessa tai julkai
semassa aineistossa on oltava maininta siitä, että näkemykset
sitovat ainoastaan laatijaa eivätkä välttämättä edusta komission
virallista kantaa.
Teknistä toteuttamista koskevassa loppuraportissa on esitettävä
todisteet tiedottamisesta. Vakiomuotoinen tunnus on ladatta
vissa seuraavasta internetosoitteesta http://europa.eu/abc/
symbols/emblem/download_fi.htm; sen kanssa on käytettävä
mainintaa ”Euroopan unionin tuella”.
Jos tukea saava organisaatio ei täytä edellä mainittuja velvoit
teita, komissio varaa itselleen oikeuden alentaa kyseiselle tiedo
tustoimelle myönnettyä tukea tai evätä maksut kokonaan tuen
saajalta.
7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Euroopan komissio varmistaa, että hakemuksiin sisältyviä hen
kilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielin
ten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 45/2001 (1) mukaisesti. Tämä koskee erityisesti tällaisten
tietojen luottamuksellisuutta ja tietoturvaa.

(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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LIITE I
TUEN HAKEMISTA VARTEN TARVITTAVAT LISÄASIAKIRJAT
Täydelliseen hakemukseen on sisällyttävä (tämän ehdotuspyynnön kohdassa 4.1 mainitusta internetosoitteesta löytyvän
hakemuskirjeen, hakemuslomakkeiden ja talousarvion lisäksi) kaikki seuraavat lisäasiakirjat. Hakijoiden on varmistettava,
että asiakirjat liitetään hakemukseen jäljempänä esitetyssä järjestyksessä. Yhdenkin asiakirjan puuttuminen voi johtaa
hakemuksen hylkäämiseen.

Asiakirja

Kuvaus

Huomautukset

Asiakirja A

Oikeushenkilöä koskeva tietolomake

Kaikki hakijat. Malli löytyy tämän ehdotuspyyn
nön kohdassa 4.1 mainitusta internetosoitteesta.

Asiakirja B

Tilitietolomake

Kaikki hakijat. Malli löytyy tämän ehdotuspyyn
nön kohdassa 4.1 mainitusta internetosoitteesta.

Asiakirja C

Hakijaorganisaation säännöt tai yhtiöjärjestys

Kaikki hakijat, jotka eivät ole julkisoikeudellisia
laitoksia.

Asiakirja D

Sen jäsenvaltion, johon hakija on sijoittautu
nut, lainsäädännön mukaisen virallisen rekis
terin ajan tasalla oleva ote (kuten virallinen
lehti tai kaupparekisteri), josta hakijan nimi,
osoite ja rekisteröintipäivä käyvät selkeästi
esille.

Kaikki hakijat.

Asiakirja E

Jos hakija on alv-velvollinen, jäljennös rekis
teröintiasiakirjasta.

Yksityisoikeudelliset hakijat (julkisoikeudellisten
laitosten maksama alv ei ole milloinkaan tukikel
poinen). Jos arvonlisäverosta ei voi saada palau
tusta, hakijan on liitettävä mukaan asian vahvis
tava todistus, jonka on antanut alv-viranomainen
tai kuka tahansa muu ulkopuolinen tilien laatimi
sesta tai tarkastamisesta vastaava henkilö (esimer
kiksi ulkopuolinen kirjanpitäjä tai tilintarkastaja),
taikka aluksi hakijan itsensä laatima todistus. Mah
dollista tukisopimusta ei kuitenkaan voida allekir
joittaa ennen kuin ulkopuolisen henkilön antama
todistus on toimitettu.

Jos arvonlisäverosta ei voi saada palautusta,
asian vahvistava virallinen todistus.

Asiakirja F

Taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi
päättyneeltä varainhoitovuodelta tai muu
asiakirja (esim. pankin antama vakavarai
suustodistus), josta ilmenee hakijan taloudel
linen tilanne ja se, voiko hakija pitää toimin
tansa yllä koko tiedotustoimen toteuttamisa
jan.

Kaikki hakijat, jotka eivät ole julkisoikeudellisia
laitoksia.

Asiakirja G

Ehdotetun tiedotustoimen valmistelun, toteu
tuksen, seurannan ja arvioinnin toteuttavan
henkilöstön ansioluettelot.

Kaikki hakijat ja osajärjestäjät.
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Asiakirja

Asiakirja H
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Kuvaus

Ehdotetun tiedotustoimen muiden mahdol
listen rahoittajien (myös silloin kun rahoit
taja on samalla osajärjestäjä) rahoitusosuuk
sia koskevat todisteet (todisteena on esitet
tävä ainakin kunkin rahoittajan rahoituso
suutta koskeva virallinen todistus, jossa mai
nitaan tiedotustoimen nimi ja rahoitusosuu
den määrä).

C 212/27

Huomautukset

Pakollinen, jos muitakin rahoittajia.

Huom.: Edellisten ehdotuspyyntökertojen perusteella voidaan todeta, että hakemusten kaksi päähylkäämisperustetta ovat olleet edellä
mainittuihin asiakirjoihin E ja H liittyvien velvollisuuksien noudattamatta jättäminen. Alv:n osalta (asiakirja E) on ehdottoman
tärkeää toimittaa vaaditut asiakirjat, vaikkei hakija olisikaan alv-velvollinen (vähintään hakijan itsensä laatima todistus). Rahoi
tusosuuksia koskevat todisteet (asiakirja H) on esitettävä kaikista rahoittajista (tulotaulukon kohdat c, d ja f).
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LIITE II
TUKIKELPOISUUS- JA HYLKÄYSPERUSTEET
1. Tukikelpoisuusperusteet
a) Hakijaa koskevat tukikelpoisuusperusteet:
— Hakijan on oltava oikeushenkilö, joka on ollut lainmukaisesti järjestäytyneenä jossakin jäsenvaltiossa vähintään
kahden vuoden ajan. Tämän on tultava selvästi ilmi hakemuksesta ja todistusasiakirjoista. Hakijat, jotka eivät ole
olleet lainmukaisesti järjestäytyneinä jossakin jäsenvaltiossa vähintään kahden vuoden ajan tai jotka eivät pysty
todistamaan kyseisen edellytyksen täyttymistä, hylätään.
b) Hakemusta koskevat tukikelpoisuusperusteet:
Tässä ehdotuspyynnössä hakemusten on täytettävä seuraavat perusteet:
— Hakemukset on lähetettävä viimeistään 30. syyskuuta 2011 (kirjekuoren postileimaa pidetään todisteena).
— Hakemus on toimitettava paperiversiona käyttäen kohdassa 4.1 mainitusta internetosoitteesta ladattavia alku
peräisiä hakemus- ja talousarviolomakkeita sekä lisäksi sähköisenä versiona.
— Hakemus on laadittava kirjallisesti jollakin unionin virallisista kielistä.
— Hakemuksen on sisällettävä kaikki tämän ehdotuspyynnön kohdassa 4.1. luetellut asiakirjat.
— Hakemuskirjeessä on mainittava ehdotetun tiedotustoimen nimi ja haetun rahoituksen määrä (jonka on oltava
sama kuin tulotaulukon kohdissa g ja h esitetty määrä), ja sen on oltava hakijaorganisaation lainmukaisesti
valtuutetun edustajan allekirjoittama.
— Hakija voi esittää ainoastaan yhden hakemuksen varainhoitovuotta kohden.
— Komissiolta haetun tukimäärän (henkilöstökustannuksiin maksettava kiinteämääräinen korvaus mukaan luet
tuna) on oltava 100 000–500 000 EUR.
— Ehdotetun tiedotustoimen talousarvion on oltava seuraavien edellytysten mukainen:
— se on esitettävä euromääräisenä,
— sen on sisällettävä menotaulukko ja tulotaulukko, jotka ovat tasapainossa,
— meno- ja tulotaulukon on oltava hakijaorganisaatioon kuuluvan lainmukaisesti valtuutetun edustajan alle
kirjoittama ja päiväämä,
— se on laadittava käyttäen yksityiskohtaisia laskelmia (määrät, yksikköhinnat, kokonaishinnat) ja määrittelyjä;
kiinteitä määriä (paitsi henkilöstökustannusten osalta) ei hyväksytä,
— sen on noudatettava komission tietyissä menoluokissa vahvistamia enimmäismääriä (ks. liite IV ja kohdassa
4.1 mainitusta internetosoitteesta saatavilla oleva, komission hyväksymiä (hotelli) majoituksen enimmäis
kustannuksia koskeva asiakirja),
— se on esitettävä arvonlisäverottomana, jos hakija on alv-velvollinen ja oikeutettu kyseisen veron vähennyk
seen tai jos hakija on julkisoikeudellinen laitos,
— tulo-osaan on sisällyttävä hakijan suora rahoitusosuus, komissiolta haettu rahoitus ja (tarvittaessa) selvitys
muiden mahdollisten rahoittajien rahoitusosuuksista sekä kaikki hankkeen tuottamat tulot, myös osallistu
jilta mahdollisesti perittävät osallistumismaksut.
— Ehdotettu tiedotustoimi on pantava täytäntöön (valmistelu, toteuttaminen, seuranta ja arviointi) 1. maaliskuuta
2012 ja 28. helmikuuta 2013 välisenä aikana.
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— Tukikelpoisia eivät ole:
— lakisääteiset toimenpiteet,
— Euroopan unionin rahoitusta toisesta budjettikohdasta saavat toimenpiteet,
— voittoa tavoittelevat toimet,
— yhtiökokoukset tai sääntömääräiset kokoukset.
Kaikki hakemukset, jotka eivät täytä edellä mainittuja perusteita, hylätään.
2. Hylkäysperusteet
Komissio hylkää kaikki hakijat, jotka ovat jossakin komission asetuksen (EY) N:o 2208/2002 5 artiklassa tai neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava 25 päivänä kesä
kuuta 2002 annettu varainhoitoasetus) 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa tai 96 artiklan toisen kohdan b ala
kohdassa määritellyssä tilanteessa.
Tukea ei myönnetä hakijalle, joka on tuen myöntämismenettelyn aikana jossakin seuraavista tilanteista:
— hakija on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai
sitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai se on muun vastaavan
kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,
— hakija on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla,
— hakija on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää
toteen,
— hakija on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää
toteen, on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut,
tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa toimi toteutetaan,
— hakija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta
laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja,
— hakija on osallistunut johonkin toiseen Euroopan unionin talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai
tuen myöntämismenettelyyn ja sen on mainittuun menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoit
teitaan,
— hakija on eturistiriitatilanteessa,
— hakija on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen erityisesti ilmoittaessaan järjestävän yksikön tähän ehdotuspyyn
töön osallistumiseksi vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut kyseisiä tietoja.
Hakijan on vakuutettava, ettei ole missään edellä mainitussa tilanteessa (ks. tämän ehdotuspyynnön kohdassa 4.1
mainitusta internetosoitteesta saatava hakemuskirje). Komissio voi hallinnon riskeistä laaditun analyysin perusteella
pyytää lisätodisteita. Hakijalle, jonka todetaan syyllistyneen väärien tietojen antamiseen, voidaan määrätä hallinnollisia
ja rahoituksellisia seuraamuksia.
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LIITE III
VALINTA- JA MYÖNTÄMISPERUSTEET
1. Valintaperusteet
Hakijan on teknisen kapasiteettinsa osoittamiseksi osoitettava, että
— sillä on ehdotetun tiedotustoimen valmistelua, toteuttamista, seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tekniset taidot,
jotka ovat asianmukaiset tiedotustoimen luonteen kannalta,
— se on kahden viime vuoden aikana toteuttanut vähintään yhden julkisen tiedotustoimen,
— sillä on ehdotetuista aiheista vähintään kahden vuoden kokemus.
Hakijan on rahoituksellisen kapasiteettinsa osoittamiseksi osoitettava, että sillä on
— riittävä maksukyky pitää toimintansa yllä koko tiedotustoimen toteuttamisajan.
Hakijoiden teknistä ja rahoituksellista kapasiteettia arvioidaan hakijoiden hakemuksessaan toimittamien tietojen perus
teella. Komissio voi kuitenkin pyytää lisätietoja. Hakijoita muistutetaan, ettei komissio anna ennakkorahoitusta tiedotus
toimiin, jotka saavat tämän ehdotuspyynnön mukaista rahoitusta. Hakijoiden on itse vastattava tiedotustoimen kokonais
kustannuksista. Komission tuki maksetaan vasta, kun tuensaajan tiedotustoimen päättymisen jälkeen esittämä teknistä ja
rahoituksellista toteuttamista koskeva loppuraportti on hyväksytty ja mahdolliset tukeen kelpaamattomat menot vähen
netty.
Tuensaaja voi tarvittaessa pyytää välimaksua (ks. tarkemmin tämän ehdotuspyynnön kohta 3 ”Kesto ja talousarvio”):
2. Myöntämisperusteet
Tätä tarkoitusta varten perustettava komitea arvioi kutakin tiedotustointa seuraavia perusteita soveltaen:
1. (enintään 30 pistettä): Toimen merkityksellisyyttä ja yleishyödyllisyyttä arvioidaan ottamalla huomioon erityisesti
— toimen tavoitteiden ja sisällön yhteensopivuus asetuksen (EY) N:o 814/2000 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden
ja kohdassa 2.1 esitettyjen ensisijaisten toimien ja kohdassa 2.2 esitettyjen toimityyppien kanssa (15 pistettä),
— ehdotuksen yleinen laatu. Hanke-ehdotusten käsitteellinen lähestymistapa ja tavoitteet on esitettävä selkeästi. Toimi
ja tavoitteet on kuvattava tarkasti, ja kunkin hakijan ja osajärjestäjän asema ja velvollisuudet on esitettävä selkeästi.
Työsuunnitelman on oltava tarkoituksenmukainen ja realistinen hankkeen tavoitteisiin nähden (15 pistettä).
2. (enintään 30 pistettä): Ehdotuksen yleistä lisäarvoa arvioidaan ottamalla huomioon erityisesti
— toimen kohdeyleisö. Etusijalla ovat toimet, joiden kohteena ovat useat maat ja 5 prosenttia näiden väestöstä
(15 pistettä),
— ehdotettujen toimien innovatiivinen ja luova luonne (10 pistettä),
— ehdotuksen rahoituksellinen laatu. Ehdotuksista on käytävä ilmi, että toimi tarjoaa hyvää vastinetta komissiolta
haetulle rahoitustuelle ja on kustannustehokas (5 pistettä).
3. (enintään 25 pistettä): Toimen vaikutusta ja valittua jakelupolitiikkaa arvioidaan ottamalla huomioon erityisesti
— kohdeyleisön (myös välilliset edunsaajat) laajuus, ominaispiirteet ja edustavuus suhteessa toimenpidetyyppiin
(15 pistettä),
— hakijan ja osajärjestäjien valmius varmistaa saavutettujen tulosten tehokas seuranta ja levittäminen sekä käytetyt
jakelukeinot (erityisesti lehdistö, radio ja televisio, internet, suorajakelu) ja niiden rooli toimessa (10 pistettä).
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4. (enintään 15 pistettä): Toimea arvioidaan ottamalla huomioon erityisesti
— toimen odotetut vaikutukset ja tulosten arviointi toimen toteuttamisen jälkeen (10 pistettä),
— välitettyjen viestien vaikutuksen mittaamisessa käytetyt menetelmät (mielipidetiedustelut, kyselyt, tilastot jne.)
(5 pistettä).
Toimea pidetään laadukkaana ja arviointikomitea ehdottaa sille rahoitusta, jos se saa vähintään 60 pistettä edellä kuva
tuissa myöntämisperusteissa 1–4 jaossa olevista 100 pisteestä ja vähintään 50 prosenttia kullekin perusteelle käytettävissä
olevista pisteistä. Komissio varaa itselleen oikeuden vähimmäispistemäärän korottamiseen käytettävissä olevien budjetti
määrärahojen perusteella. Ottakaa huomioon, että komission lopullinen rahoituspäätös voi poiketa arviointikomitean
ehdotuksesta.
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LIITE IV
TALOUSARVION LAATIMINEN
Talousarvion on täytettävä kaikki liitteessä II (Tukikelpoisuus- ja hylkäysperusteet) vahvistetut asianomaiset säännöt.
Talousarvio on esitettävä alkuperäisillä lomakkeilla (meno- ja tulotaulukot).
Menotaulukon on oltava yksityiskohtainen ja annettava selkeä kuva kaikista menoista (ei sen kaltaisia mainintoja kuin
”muut”). Eri menoluokkien olisi näyttävä tiedotustoimen kuvauksessa (lomake 3).
Tulotaulukon on oltava yksityiskohtainen ja annettava selkeä kuva kaikista tuloista/rahoitusosuuksista sekä noudatettava
voitontavoittelun kieltoa koskevaa sääntöä. Mukaan on liitettävä todisteet muiden rahoittajien rahoitusosuuksista (ks.
liitteen I asiakirja H).
Jotta talousarvion laatiminen olisi helpompaa, kohdassa 4.1 mainitussa internetosoitteessa voi tutustua asianmukaisesti
laadittuun talousarvioon.
Talousarvion menotaulukon tulisi sisältää ainoastaan tukikelpoisia kustannuksia (ks. jäljempänä).
Kaikki ennen sopimuksen allekirjoittamista aiheutuvat kulut ovat hakijan omalla vastuulla eivätkä sido komissiota oi
keudellisesti eivätkä rahoituksellisesti.
1. Tukikelpoiset kustannukset
Tiedotustoimen tukikelpoisia kustannuksia ovat tuensaajalle koituneet todelliset kustannukset, jotka täyttävät seuraavat
edellytykset:
a) ne liittyvät sopimuksen kohteeseen, ja ne on mainittu tiedotustoimen alustavassa kokonaistalousarviossa;
b) ne ovat tarpeen tuen kohteena olevan tiedotustoimen toteuttamiseksi;
c) ne ovat aiheutuneet tuensaajalle ja tuensaaja on ne maksanut tukisopimuksen I.2.2 artiklassa täsmennetyn tiedotus
toimen aikana, eli niiden tukena on alkuperäiset todistusasiakirjat (ks. jäljempänä kohdassa 3 oleva taulukko) ja
maksutositteet;
d) ne ovat tunnistettavissa ja todennettavissa, erityisesti koska ne on kirjattu tuensaajan kirjanpitoon ja määritetty
tuensaajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien kirjanpitosäännösten ja tuensaajan tavanomaisten kustannuslaskenta
käytäntöjen mukaisesti;
e) ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisia erityisesti taloudellisuuden
ja kustannustehokkuuden osalta;
f) ne ovat sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia.
TOIMITTAJAT/ALIHANKKIJAT, jos palveluiden arvo ylittää 10 000 EUR
Jos hakija aikoo käyttää toimittajia/alihankkijoita, ja yhden toimittajan/alihankkijan suorittamien kaikkien palvelujen arvo
ylittää 10 000 EUR, hakijan on esitettävä komissiolle todisteet siitä, että se on pyytänyt vähintään kolme tarjousta
vähintään kolmelta yritykseltä, liitettävä mukaan valittu tarjous ja esitettävä valinnan perustelut (hakijan on osoitettava,
että valittu toimittaja/alihankkija on tehnyt hinta-laatusuhteeltaan parhaan ehdotuksen, sekä perusteltava valinta, jos valittu
toimittaja/alihankkija ei ole esittänyt alhaisinta tarjousta).
Nämä asiakirjat on toimitettava komissiolle mahdollisimman pian ja viimeistään liitettävä tekniseen ja rahoitukselliseen
loppuraporttiin.
Komissio voi asiakirjojen puuttumisen vuoksi pitää näitä kustannuksia tukeen kelpaamattomina.
2. Tukeen kelpaamattomat kustannukset
Seuraavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia:
— luontoissuoritukset,
— erittelemättömät tai kiinteämääräiset menot lukuun ottamatta henkilöstökustannuksia,
— välilliset kustannukset (vuokra, sähkö, vesi, kaasu, vakuutukset, verot ja muut maksut jne.),
— toimistotarvikkeista (kuten paperi ja paperitarvikkeet) aiheutuvat kulut,
— uusien tai käytettyjen laitteiden ostosta aiheutuneet kustannukset,
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— laitteiden arvon alenemisesta aiheutuneet kustannukset,
— alustavassa talousarviossa mainitsemattomat kustannukset,
— alv, paitsi jos tuensaaja voi todistaa, ettei se sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan voi hakea alv:n palau
tusta. Julkisoikeudellisten laitosten maksama alv ei kuitenkaan ole tukikelpoinen,
— sijoitetun pääoman tuotto,
— lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset,
— varaukset tulevien tappioiden tai velkojen varalta,
— korkokustannukset,
— epävarmat saamiset,
— kurssitappiot,
— kustannukset, jotka on ilmoitettu ja korvattu jonkin toisen Euroopan unionin tukea saavan toimen tai toimintasuun
nitelman yhteydessä,
— kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset.
3. Tukikelpoisiin kustannuksiin ja vaadittuihin todistusasiakirjoihin sovellettavat erityisvaatimukset
Menoluokat

Henkilöstökus
tannukset

Tukikelpoiset

1. Työntekijät
Henkilöstökustannuksista maksetaan kiinteä
määräinen korvaus, joka on enintään
10 000 EUR sellaisten toimien osalta, joiden
tukikelpoiset kokonaiskustannukset (henkilös
tökustannuksista maksettava kiinteämääräinen
korvaus
pois
luettuna)
ovat
alle
400 000 EUR, ja enintään 25 000 EUR sel
laisten toimien osalta, joiden tukikelpoiset ko
konaiskustannukset (henkilöstökustannuksista
maksettava kiinteämääräinen korvaus pois lu
ettuna) ovat 400 000–950 000 EUR. Se sisäl
tää henkilöstökustannukset, jotka liittyvät toi
men laadintaan, toteutukseen, seurantaan ja
arviointiin.
2. Itsenäiset ammatinharjoittajat

Vaadittu todistusasiakirja (Huom. Jos useita asiakirjoja on
mainittu, ne on kaikki toimitettava)

Todistusasiakirjoja ei vaadita kiinteämääräisen kor
vauksen saamiseksi.
Tuensaajia pyydetään kuitenkin arviointitarkoituk
sissa liittämään mukaan asiakirja, josta ilmenevät
tiedotustoimesta tosiasiallisesti aiheutuneet henki
löstökustannukset.

Lasku, josta käy ilmi vähintään tiedotustoimen
nimi, tehdyn työn luonne ja päivämäärät.
— Maksutositteet

Matkakustan
nukset (1)

1. Juna
Matkakustannukset lyhimmän reitin toisen
luokan junalipun perusteella (2).
2. Lentokone
Matka- ja matkanvarauskulut turistiluokassa
edullisimpia saatavissa olevia tarjoushintoja
soveltaen (Apex, Pex, Excursion jne.).

— Matkalippu
— Maksutositteet

— Sähköinen online-varaus (josta ilmenee hinta)
— Käytetyt maihinnousukortit. Maihinnousukor
tissa on oltava matkustajan nimi, päivämäärä
sekä lähtö- ja saapumispaikka.
— Tapauksen mukaan matkatoimiston lasku.
— Maksutositteet

3. Kaukoliikenteen linja-auto
Kaukolinjaliikenne lyhintä reittiä käyttäen.

— Lasku, josta käy ilmi lähtö- ja saapumispaikka,
matkustajien lukumäärä ja matkan päivämää
rät.
— Maksutositteet

4. Matkustajalautta

— Matkalippu
— Maksutositteet
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Vaadittu todistusasiakirja (Huom. Jos useita asiakirjoja on
mainittu, ne on kaikki toimitettava)

Tukikelpoiset

1. Tiedotustoimen laadintavaiheessa
Hotellimajoitus, johon sovelletaan maakoh
taista enimmäismäärää yötä kohden. Näihin
enimmäismääriin voi tutustua tämän ehdotus
pyynnön kohdassa 4.1 mainitulla internetsi
vulla (Komission hyväksymät (hotelli)majoi
tuksen enimmäiskustannukset)

— Hotellin antama yksityiskohtainen lasku, josta
käyvät ilmi henkilöiden nimet, päivämäärät ja
hotelliöiden määrä. Ryhmäkohtaisen laskun
on sisällettävä samat tiedot.
— Tuensaajan kuvaus majoitustarpeesta, yhteys
osarahoitettuun tiedotustoimeen ja asian
omaisten henkilöiden tehtäväkuva tiedotustoi
messa.
— Mahdollisen kokouksen pöytäkirja.
— Maksutositteet

2. Tiedotustoimen toteutusvaiheessa
Hotellimajoitus, johon sovelletaan maakoh
taista enimmäismäärää yötä kohden. Näihin
enimmäismääriin voi tutustua tämän ehdotus
pyynnön kohdassa 4.1 mainitulla internetsi
vulla (Komission hyväksymät (hotelli)majoi
tuksen enimmäiskustannukset).

— Hotellin antama yksityiskohtainen lasku, josta
käyvät ilmi henkilöiden nimet, päivämäärät ja
hotelliöiden määrä. Ryhmäkohtaisen laskun
on sisällettävä samat tiedot.
Teknistä raporttia varten vaadittu, osanottajien al
lekirjoittama osallistujaluettelo (ks. tukisopimuk
sen I.5.2.2 artikla).
— Maksutositteet

Ateriat

Ainoastaan tiedotustoimen täytäntöönpanon ai
kana enimmäismäärään (ilman alv:tä), joka on
— 5 EUR henkilöltä kahvitauolla
— 25 EUR henkilöltä lounaalla
— 40 EUR henkilöltä päivällisellä.

Kokonaislasku (3) (ateriapalveluyrityksen, hotellin,
konferenssikeskuksen jne. esittämä lasku), josta
käy ilmi vähintään tiedotustoimen nimi, päivä
määrä, henkilöiden lukumäärä, tarjotun palvelun
tyyppi (kahvitauko, lounas ja/tai päivällinen), yk
sikköhinnat ja kokonaishinta.
Teknistä raporttia varten vaadittu, osanottajien al
lekirjoittama osallistujaluettelo (ks. tukisopimuk
sen I.5.2.2 artikla).
— Maksutositteet

Tulkkaus

1. Työntekijät: työntekijäkustannukset sisältyvät
henkilöstökustannusten menoluokkaan kuu
luvaan kiinteämääräiseen enimmäiskorvauk
seen.

Todistusasiakirjoja ei vaadita

2. Itsenäiset
ammatinharjoittajat:
600 EUR/päivä (ilman alv:tä).

— Lasku, josta on käytävä ilmi ainakin tiedotus
toimen nimi, lähtö- ja tulokielet, työn päivä
määrät ja työtunnit.

enintään

— Maksutositteet
Kääntäminen

Asiantuntijoiden
ja luennoitsijoi
den palkkiot

1. Työntekijät: työntekijäkustannukset sisältyvät
henkilöstökustannusten menoluokkaan kuu
luvaan kiinteämääräiseen enimmäiskorvauk
seen.

Todistusasiakirjoja ei vaadita

2. Itsenäiset
ammatinharjoittajat:
enintään
45 EUR/sivu (ilman alv:tä).
Huom.: Yksi sivu vastaa 1 800:aa merkkiä
ilman välilyöntejä.

— Lasku, josta on käytävä ilmi ainakin tiedotus
toimen nimi, lähtö- ja tulokielet sekä käännet
tyjen sivujen lukumäärä.

Enintään 600 EUR/päivä (ilman alv:tä)

— Lasku, josta käy ilmi vähintään tiedotustoimen
nimi, tehdyn työn luonne ja päivämäärät.

Kansallisten, Euroopan unionin tai kansainvälis
ten virkamiesten tai tukea saavan organisaation
tai sen yhteistyöorganisaation taikka sen jäsenor
ganisaation jäsenten tai työntekijöiden asiantun
tija- ja luennoitsijapalkkiot eivät ole tukikelpoisia.
Majoitus- ja matkakulut: ks. kyseiset menoluokat.

— Maksutositteet

— Lopullinen konferenssiohjelma, josta käy ilmi
puhujan nimi ja asema.
— Maksutositteet
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Menoluokat

Tukikelpoiset

Vaadittu todistusasiakirja (Huom. Jos useita asiakirjoja on
mainittu, ne on kaikki toimitettava)

Konferenssisalin
ja
laitteiden
vuokra

Huom.: Simultaanitulkkauskoppien vuokrauk
sesta hyväksytään enintään 750 EUR/päivä (il
man alv:tä).

Lasku, josta käy ilmi vähintään tiedotustoimen
nimi, laitteiden luonne sekä konferenssisalin ja
laitteiden vuokrauspäivät.
— Maksutositteet

Postituskulut

Tiedotustoimeen liittyvien asiakirjojen postitus
tai lähettipalvelut (esimerkiksi kutsut).

Yksityiskohtainen lasku, jossa mainitaan ainakin
lähetettyjen asiakirjojen nimi ja lukumäärä, tai
postin antama kuitti täydennettynä tuensaajan pe
rusteluilla.
— Maksutositteet

(1) Rahoitusta myönnetään ainoastaan juna-, lentokone- ja laivamatkustuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaupunkibussi-, metro-,
raitiovaunu- ja taksikulut eivät ole tukikelpoisia.
(2) Jos matka on tehty muussa kuin toisessa luokassa, tukikelpoisten kulujen yläraja on toisen luokan hinta edellyttäen, että esitetään
matkayhtiön todistus, jossa mainitaan matkan hinta toisessa luokassa.
(3) Yksittäisiä ravintolalaskuja ei hyväksytä.
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KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France)
Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/C 212/12)
1.
Komissio vastaanotti 11 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1)
4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalaiseen yritykseen KKR &
Co. L.P. (KKR) ja Cofiden määräysvallassa olevaan konserniin kuuluvaan italialaiseen yritykseen Sorgenia
SpA (Sorgenia) sidoksissa olevat sijoitusrahastot hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun välillisen yhteisen määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä Sorgenia France SA (Sor
genia France), joka on tällä hetkellä Sorgenian yksinomaisessa määräysvallassa, ostamalla osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— KKR: vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyvät omaisuudenhoitopalvelut ja pääomamarkkinaratkaisut,
— Sorgenia: kaasun ja sähkön tuotanto, tukkukauppa ja vähittäiskauppa pääasiassa Italiassa,
— Sorgenia France: sähkön tuotanto uusiutuvista energialähteistä Ranskassa.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulau
tuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia
soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertais
tetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.
4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset
voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France seuraavaan
osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun PO (DG COMP)
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).
(2) EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).

19.7.2011

FI

19.7.2011

Euroopan unionin virallinen lehti

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales)
Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/C 212/13)
1.
Komissio vastaanotti 8 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1)
4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaisen yrityksen Deutsche Bank
AG (Deutsche Bank) määräysvallassa oleva yritys RREEF Pan-European Infrastructure Fund II, LP (RREEF),
hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan espan
jalaisessa yrityksessä Arenales Solar PS, S.L. (Arenales) ostamalla osakkeita. Tällä hetkellä Arenales on
saksalaisen yrityksen Solar Millennium AG (SMAG) ja espanjalaiseen yhtymään Villar Mir kuuluvan yrityksen
OHL Industrial, S.L. (OHL/Villar) yhteisessä määräysvallassa.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— RREEF / Deutsche Bank: rahoituspalvelut,
— Arenales: aurinkolämpövoimalan rakentaminen ja sen toiminnasta vastaaminen Morón de la Fronterassa
Sevillassa Espanjassa,
— OHL/Villar: lannoitteisiin, ferroseoksiin, kiinteistöihin, energiaan ja teollisuushankkeiden rakentamiseen
liittyvät toiminnot,
— SMAG: aurinkolämpövoimaloiden edistäminen, rakentaminen ja niiden toiminnasta vastaaminen.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulau
tuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia
soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertais
tetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.
4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset
voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales seuraavaan
osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun PO (DG COMP)
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).
(2) EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).
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(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

TILAUSHINNAT 2011 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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