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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR) ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372) luo toimintakehyksen EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle vuosiksi 2021–2027.

Sen mukaan rahoitus keskitettäisiin tiettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin, ja siinä esitetään 
luettelo näiden tavoitteiden kanssa yhdenmukaisista temaattisista tavoitteista ja kannustetaan 
yhdennettyyn ohjelmasuunnitteluun.

Tässä lausunnossa keskitytään ehdotuksesta pois jätettyihin asioihin, kuten luovat alat, 
kulttuuri, nuoriso ja urheilu.

Yksi kulttuuri-investointien edistämisen merkittävimmistä esteistä on, ettei kulttuuria mainita 
oikeudellisesti sitovissa asetuksissa. Siksi tarvitaan kunnianhimoisempaa lähestymistapaa, 
jossa otetaan huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
167 artiklan 4 kohta, jossa määrätään, että ”unioni ottaa kulttuuriin liittyvät näkökohdat 
huomioon muiden perussopimusten määräysten mukaisessa toiminnassaan”. Valmistelija 
korostaa, että olisi tunnustettava kulttuurin koko potentiaali ja sen rooli talouskehityksen, 
sosiaalisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tukemisessa ja edistämisessä.

Valitettavasti käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa viitataan kulttuuriperintöön mutta 
jätetään kulttuuri yleisesti mainitsematta. Siinä ei mainita kulttuurin vaikutusta paikallis- ja 
aluekehitykseen, vaikka se liittyy läheisesti koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja 
innovointiin. Kulttuuri vaikuttaa monin tavoin koulutukseen ja oppimiseen osaamisen ja 
tietotaidon kehittymisen välityksellä, taloudelliseen kehitykseen luovien alojen ja taiteiden 
kautta sekä sosiaaliseen osallisuuteen yhteisöjen syrjäytymisen ehkäisevänä tekijänä. Siksi 
ehdotettuihin temaattisiin tavoitteisiin on paikallaan sisällyttää nimenomainen viittaus 
kulttuuriin. Lisäksi on tärkeää esittää erityisiä toimenpiteitä ja varata resursseja eri hankkeille, 
kuten ajatushautomoille, digitaali-infrastruktuurille (esim. laajakaista) ja oppi-, kulttuuri- ja 
tutkimuslaitosten aineettomalle infrastruktuurille, koska kulttuurihankkeisiin käytettiin 
ohjelmakausilla 2007–2013 ja 2014–2020 ainakin 11 miljardia euroa koheesiopolitiikan 
määrärahoja.

Hankkeiden ja niiden tulosten arvioinnissa on käytettävä useampia erilaisia indikaattoreita, 
jotta voidaan vahvistaa suorituksia ja tuloksia korostavaa toimintatapaa. Siksi valmistelija 
ehdottaa, että otetaan käyttöön uusia indikaattoreita matkailualan sekä kulttuuri- ja 
luontokohteiden infrastruktuurihankkeita varten, jotta tuen piiriin kuuluvissa kohteissa 
käyntien määrän kasvu voidaan todeta paremmin.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen mukainen lasten oikeuksien 
edistäminen on unionin toimintapolitiikan 
nimenomainen tavoite (SEUT, 3 artikla). 
EU:n ja jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä EAKR:ää asianmukaisesti, 
jotta tuettaisiin lasten oikeuksien 
toteutumista edistäviä tehokkaita 
toimenpiteitä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska maailmasta tulee koko ajan 
verkottuneempi ja koska väestörakenteessa 
ja muuttoliikkeessä tapahtuu jatkuvasti 
muutoksia, on selvää, että unionin 
maahanmuuttopolitiikka edellyttää yhteistä 
lähestymistapaa, joka perustuu synergiaan 
ja täydentävyyteen eri rahoitusvälineiden 
välillä. Jotta jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta ja vastuunjakoa 
muuttoliikkeen hallinnan alalla voitaisiin 
tukea yhtenäisellä, vahvalla ja 
johdonmukaisella tavalla, EAKR:stä 
osoitettavalla tuella olisi edistettävä 
maahanmuuttajien pitkän aikavälin 
kotoutumista.

(8) Koska maailmasta tulee koko ajan 
verkottuneempi ja koska väestörakenteessa 
ja muuttoliikkeessä tapahtuu jatkuvasti 
muutoksia, on selvää, että unionin 
maahanmuuttopolitiikka edellyttää yhteistä 
lähestymistapaa, joka perustuu synergiaan 
ja täydentävyyteen eri rahoitusvälineiden 
välillä. Jotta jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta ja vastuunjakoa 
muuttoliikkeen hallinnan alalla voitaisiin 
tukea yhtenäisellä, vahvalla ja 
johdonmukaisella tavalla, EAKR:stä 
osoitettavalla tuella olisi edistettävä 
maahanmuuttajien pitkän aikavälin 
kotoutumista heidän kotipaikka-
asemastaan riippumatta. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on mahdollisuus 
hyödyntää niiden käyttöön asetettavia 
EAKR:n varoja riittävässä määrin, jotta
muuttajien kotouttamiseen voidaan 
puuttua paikallis- ja aluetasolla.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Oikeudenmukaisella siirtymällä 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestävään talouteen olisi edistettävä 
tulevaisuuteen suuntautuvien 
kehityspolkujen lujittamista huolehtimalla 
siitä, että paikallinen ja alueellinen 
osaaminen ja hiilestä irtautumiseen 
tähtääviä sitoumuksia koskevat strategiat 
vastaavat paremmin toisiaan ja että tätä 
varten kehitetään valmiuksia ja 
tukijärjestelmiä. Oikeudenmukaisen 
siirtymän prosessit ovat pitkäkestoisia ja 
riippuvat pitkälti koulutustoimenpiteistä 
ja -sitoumuksista, ja niitä olisi kehitettävä 
alhaalta ylöspäin yhteistyössä 
asiaankuuluvien julkisen sektorin ja 
talouselämän osapuolten, 
työmarkkinaosapuolten sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden 
ja alueiden ponnisteluja vastata uusiin 
haasteisiin, varmistaa korkea 
turvallisuuden taso kansalaisille ja ehkäistä 
radikalisoitumista siten, että samalla 
hyödynnetään synergiaa ja täydentävyyttä 
unionin muiden politiikkojen kanssa, 
EAKR:stä tuettavilla investoinneilla olisi 
osaltaan parannettava turvallisuutta 
liikenteen ja energian kaltaisilla aloilla, 
joilla on tarpeen varmistaa julkisten tilojen 
ja kriittisen infrastruktuurin turvallisuus.

(9) Jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden 
ja alueiden ponnisteluja vastata uusiin 
haasteisiin, varmistaa korkea 
turvallisuuden taso kansalaisille ja 
kaikkien kansalaisten osallisuus ja 
toteuttaa ehkäisevää toimintaa 
syrjäytymisen tai radikalisoitumisen 
välttämiseksi siten, että samalla 
hyödynnetään synergiaa ja täydentävyyttä 
unionin muiden politiikkojen, kuten 
kulttuuri-, koulutus-, nuoriso ja 
urheilupolitiikan kanssa erityisesti Luova 
Eurooppa -ohjelman (myös 
huippuosaamismerkin avulla), Erasmus-
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ohjelman ja Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen yhteydessä; 
EAKR:stä tuettavilla investoinneilla olisi 
osaltaan helpotettava korkealuokkaisen 
koulutuksen, kulttuurin ja 
ruohonjuuritason urheilun saatavuutta 
auttamalla viranomaisia tehostamaan 
infrastruktuureitaan ja parannettava 
turvallisuutta liikenteen ja energian 
kaltaisilla aloilla, joilla on tarpeen 
varmistaa julkisten tilojen ja kriittisen 
infrastruktuurin turvallisuus, sekä 
osallistavien yhteiskuntien kestävyyttä 
varmistamalla avoimet kulttuuri- ja 
julkiset tilat.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden asiantuntijoista 
koostuvan työryhmän vuonna 2018 
laatimassa, avoimen 
koordinointimenetelmän mukaisessa 
kertomuksessa julkisista toimista sekä 
kulttuurialan ja luovien alojen 
potentiaalista painotetaan kulttuurialan ja 
luovien alojen liikkeelle panevaa voimaa 
kulttuurin ja luovuuden yhdistämisessä 
innovointiin, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen sekä aluekehitykseen 
ja yrittäjyyden kehittämiseen. Alueellisten 
älykkään erikoistumisen strategioiden 
suuri määrä, mukaan lukien kulttuuria ja 
luovuutta koskeva strategia, tarjoaa 
tilaisuuden parantaa yhteistä työtä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava ne toiminnan lajit, joista 
aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa 
EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuettavilla 
investoinneilla SEUT-sopimuksessa 
esitettyjen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti. Koheesiorahastosta olisi 
voitava tukea ympäristöön ja TEN-T-
verkkoon liittyviä investointeja. EAKR:n 
osalta toimintojen luetteloa olisi 
yksinkertaistettava, ja rahastosta olisi 
voitava tukea infrastruktuuri-investointeja, 
palvelujen saantiin liittyviä investointeja, 
pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, laitteita, ohjelmistoja ja 
aineettomia hyödykkeitä, toimenpiteitä, 
jotka liittyvät tiedotukseen, viestintään, 
tutkimuksiin, verkostoitumiseen, 
yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon, sekä 
toimintaa, johon liittyy klustereita. Jotta 
voidaan tukea ohjelmien toteuttamista, 
rahastoista olisi lisäksi voitava tukea 
teknisen avun toimia. Jotta Interreg-
ohjelmissa voitaisiin tukea 
mahdollisimman monenlaisia toimia, 
soveltamisala olisi laajennettava kattamaan 
myös erilaisten välineiden ja 
henkilöresurssien jakaminen sekä 
kustannukset, jotka liittyvät ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin.

(19) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava ne toiminnan lajit, joista 
aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa 
EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuettavilla 
investoinneilla SEUT-sopimuksessa 
esitettyjen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti. Koheesiorahastosta olisi 
voitava tukea ympäristöön ja TEN-T-
verkkoon liittyviä investointeja. EAKR:n 
osalta toimintojen luetteloa olisi 
yksinkertaistettava, ja rahastosta olisi 
voitava tukea infrastruktuuri-investointeja, 
palvelujen saantiin liittyviä investointeja
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevien, syrjäytyneiden ja eristyksissä 
elävien yhteisöjen hyväksi, pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, myös 
kulttuurialalla ja luovilla aloilla, laitteita, 
ohjelmistoja ja aineettomia hyödykkeitä, 
toimenpiteitä, jotka liittyvät tiedotukseen, 
viestintään, tutkimuksiin, 
verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja 
kokemusten vaihtoon, sekä toimintaa, 
johon liittyy klustereita. Jotta voidaan 
tukea ohjelmien toteuttamista, rahastoista 
olisi lisäksi voitava tukea teknisen avun 
toimia. Jotta Interreg-ohjelmissa voitaisiin 
tukea mahdollisimman monenlaisia toimia, 
soveltamisala olisi laajennettava kattamaan 
myös erilaisten välineiden ja 
henkilöresurssien jakaminen sekä 
kustannukset, jotka liittyvät ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
säännöllisesti komissiolle tietoja 
edistymisestä liitteessä I esitettyjen 
yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden 
käytössä. Yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita voitaisiin tarvittaessa 
täydentää ohjelmakohtaisilla tuotos- ja 
tulosindikaattoreilla. Komission olisi 
otettava jäsenvaltioiden toimittamat tiedot 
perustaksi raportoidessaan edistymisestä 
erityistavoitteiden saavuttamisessa koko 
ohjelmakauden ajan käyttäen tähän 
tarkoitukseen liitteessä II esitettyjä 
keskeisiä indikaattoreita.

(22) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
säännöllisesti komissiolle tietoja 
edistymisestä liitteessä I esitettyjen 
yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden 
käytössä. Yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita voitaisiin tarvittaessa
täydentää ohjelmakohtaisilla tuotos- ja 
tulosindikaattoreilla. Komission olisi 
otettava jäsenvaltioiden toimittamat tiedot 
perustaksi raportoidessaan edistymisestä 
erityistavoitteiden saavuttamisessa koko 
ohjelmakauden ajan käyttäen tähän 
tarkoitukseen liitteessä II esitettyjä 
keskeisiä määrällisiä ja laadullisia 
indikaattoreita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä rahastojen käytännön 
vaikutuksista.

(23) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 
määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, 
joiden perusteella kerätään näyttöä 
rahastojen käytännön vaikutuksista.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kestävän kaupunkikehityksen 
turvaamiseksi katsotaan tarpeelliseksi 
tukea yhdennettyä alueellista kehitystä, 
jotta voidaan vastata tehokkaammin 
taloudellisiin sekä ympäristöön, ilmastoon 
ja väestörakenteeseen liittyviin ja 
sosiaalisiin haasteisiin kaupunkialueilla, 
mukaan lukien toiminnalliset 
kaupunkialueet, samalla kun otetaan 
huomioon tarve edistää kaupunki- ja 
maaseutualueiden välisiä yhteyksiä. 
Periaatteet, joiden perusteella valitaan 
kaupunkialueet, joilla on määrä toteuttaa 
niiden kestävää kaupunkikehitystä tukevia 
yhdennettyjä toimenpiteitä, ja näitä 
toimenpiteitä koskevat alustavat määrät 
olisi vahvistettava Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
mukaisissa ohjelmissa siten, että vähintään 
kuusi prosenttia EAKR:n varoista 
kohdennetaan tähän tarkoitukseen 
kansallisella tasolla. Lisäksi olisi 
vahvistettava, että tätä prosenttiosuutta on 
noudatettava koko ohjelmakauden ajan 
silloin, kun varoja siirretään ohjelman 
toimintalinjojen tai eri ohjelmien välillä, 
mukaan lukien väliarvioinnissa.

(25) Kestävän kaupunkikehityksen 
turvaamiseksi katsotaan tarpeelliseksi 
tukea yhdennettyä alueellista kehitystä, 
jotta voidaan vastata tehokkaammin 
taloudellisiin sekä ympäristöön, ilmastoon, 
kulttuuriin ja väestörakenteeseen liittyviin 
ja sosiaalisiin haasteisiin kaupunkialueilla, 
mukaan lukien toiminnalliset 
kaupunkialueet, samalla kun otetaan 
huomioon tarve edistää kaupunki- ja 
maaseutualueiden välisiä yhteyksiä ja 
pienentää digitaalista kuilua. Periaatteet, 
joiden perusteella valitaan kaupunkialueet, 
joilla on määrä toteuttaa niiden kestävää 
kaupunkikehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, ja näitä toimenpiteitä 
koskevat alustavat määrät olisi 
vahvistettava Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa 
siten, että vähintään kuusi prosenttia 
EAKR:n varoista kohdennetaan tähän 
tarkoitukseen kansallisella tasolla. Lisäksi 
olisi vahvistettava, että tätä 
prosenttiosuutta on noudatettava koko 
ohjelmakauden ajan silloin, kun varoja 
siirretään ohjelman toimintalinjojen tai eri 
ohjelmien välillä, mukaan lukien 
väliarvioinnissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Kulttuuri, koulutus, ammatillinen 
koulutus, vapaaehtoistoiminta ja urheilu 
ovat yhteenkuuluvuutta edistävämmän, 
osallistavamman ja innovatiivisemman 
yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamista 
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olennaisesti vauhdittavia tekijöitä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittaminen vähentämällä keskeisintä 
alueellista epätasapainoa unionissa, vaan se 
voidaan eri alueiden välisten kehityserojen 
sekä muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden jälkeenjääneisyyden sekä 
jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen 
rajallisuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittaminen vähentämällä keskeisintä 
alueellista epätasapainoa unionissa
soveltamalla kansalaispainotteista 
lähestymistapaa, jonka avulla tuetaan 
yhteisöjohtoista kehitystä ja edistetään 
aktiivista kansalaisuutta, vaan se voidaan 
eri alueiden välisten kehityserojen sekä 
muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden jälkeenjääneisyyden sekä 
jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen 
rajallisuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) toteaa, että yksi unionin 
suurimmista haasteista on 
väestörakenteen muutos ja että sillä on 
laajoja taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Kyse on 
muun muassa väestön ikääntymisestä, 
nuorten määrän vähenemisestä, entistä 
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pienemmästä syntyvyydestä, aktiivisen 
työvoiman supistumisesta ja aivovuodosta. 
Tältä osin erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä alueisiin, jotka kärsivät 
vakavasta väestökehityskriisistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hyödyntämällä digitalisaation etuja 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon 
hyväksi;

ii) hyödyntämällä digitalisaation etuja 
kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja 
julkisten laitosten hyväksi;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) parantamalla pk-yritysten kasvua ja 
kilpailukykyä;

iii) parantamalla pk-yritysten 
luovuutta, kasvua ja kilpailukykyä;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) kehittämällä taitoja älykästä 
erikoistumista, teollisuuden 
muutosprosessia ja yrittäjyyttä varten;

iv) kehittämällä taitoja ja 
koulutusohjelmia sekä sulautuvaa 
oppimista älykästä erikoistumista, 
teollisuuden muutosprosessia ja yrittäjyyttä 
varten;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tehostamalla työmarkkinoita ja
parantamalla laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta sosiaalisen innovoinnin ja 
infrastruktuurin kehittämisen avulla;

i) tehostamalla työmarkkinoita,
parantamalla laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta erityisesti nuorille sosiaalisen 
innovoinnin ja infrastruktuurin 
kehittämisen avulla;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) helpottamalla pääsyä osallistaviin ja 
laadukkaisiin, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyviin palveluihin 
kehittämällä infrastruktuuria;

ii) helpottamalla pääsyä osallistaviin ja 
laadukkaisiin viralliseen ja epäviralliseen 
koulutukseen sekä arkioppimiseen, 
varhaiskasvatukseen, ammatilliseen 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, 
kulttuuriin ja urheiluun liittyviin 
palveluihin kehittämällä infrastruktuuria ja 
laadukkaita koulutus- ja 
ammattikoulutusohjelmia verkossa 
avoimet massakurssit ja sulautuva 
oppiminen mukaan luettuina;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) parantamalla kulttuurin 
saatavuutta ja siihen osallistumista, koska 
kulttuuri ja luova toiminta lisäävät 
syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien, 
kuten taloudellisesti epäsuotuisassa 
asemassa olevien, ikääntyvien, 
vammaisten ja etnisten vähemmistöjen 
vaikutusmahdollisuuksia tulla aktiivisesti 
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osaksi yhteiskuntaa;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) parantamalla syrjäytyneiden 
yhteisöjen, maahanmuuttajien ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
sosioekonomista integrointia yhdennettyjen 
toimenpiteiden, muun muassa asumis- ja 
sosiaalipalvelujen, kautta;

iii) parantamalla syrjäytyneiden 
yhteisöjen, työttömien, työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 
ja matalan osaamistason työntekijöiden1 a, 
maahanmuuttajien ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien sosioekonomista 
integrointia yhdennettyjen toimenpiteiden, 
muun muassa asumis- ja sosiaalipalvelujen,
kulttuuri- ja urheilutoiminnan, 
paikallisen koulutuksen, kulttuuri- ja 
urheiluinfrastruktuurin ja elinikäisen 
oppimisen kautta;

_________________

1 a Euroopan parlamentin mietintö 
uudesta osaamisohjelmasta Euroopalle 
(A8-0276/2017)

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
kehitystä, kulttuuriperintöä ja turvallisuutta 
kaupunkialueilla;

i) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
kehitystä, kulttuuria, kulttuuriperintöä, 
urheilua ja niiden infrastruktuurien 
tarjoamista sekä turvallisuutta 
kaupunkialueilla; palauttamalla mieliin, 
että kaikissa kulttuuriperinnön 
säilyttämiseen, entisöintiin, 
uudelleenkäyttöön ja viestintään liittyvissä 
hankkeissa olisi otettava huomioon 
kulttuuriperinnön eurooppalaisen 
teemavuoden 2018 aikana annetut 
suositukset kulttuuriperintökohteisiin 
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liittyvistä laatutoimista;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) parantamalla kulttuurin 
saatavuutta ja edistämällä kulttuurialaa 
ja luovaa alaa, jotta voidaan edistää 
maaseudun ja muiden keskusta-alueiden 
ulkopuolisten alueiden ja -yhteisöjen 
elvyttämistä ja lisätä kaupunkien ja 
alueiden houkuttavuutta;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
paikallista kehitystä, kulttuuriperintöä ja 
turvallisuutta, mukaan lukien maaseutu- ja 
rannikkoalueilla, myös paikallisyhteisöjen 
omien kehittämishankkeiden avulla.

ii) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
paikallista kehitystä, kulttuuria, 
kulttuuriperintöä, urheilua ja 
turvallisuutta, mukaan lukien maaseutu- ja 
rannikkoalueilla, myös paikallisyhteisöjen 
omien kehittämishankkeiden avulla.
palauttamalla mieliin, että kaikissa 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen, 
entisöintiin, uudelleenkäyttöön ja 
viestintään liittyvissä hankkeissa olisi 
otettava huomioon kulttuuriperinnön 
eurooppalaisen teemavuoden 2018 aikana 
annetut suositukset 
kulttuuriperintökohteisiin liittyvistä 
laatutoimista;
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) parantamalla sekä aineellisen että 
aineettoman kulttuuriperinnön 
säilyttämistä, tunnetuksi tekemistä ja 
levittämistä kaupungeissa, maaseudulla ja 
rannikkoalueilla;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) koulutusohjelmat sekä 
työssäoppiminen, sulautuva oppiminen ja 
verkossa avoimet massakurssit, 
elinikäinen oppiminen ja 
koulutustoiminta sekä epävirallinen ja 
arkioppiminen;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kulttuuri- ja matkailuinfrastruktuuriin 
tehtävät investoinnit on katsottava 
pienimuotoisiksi ja tukikelpoisiksi, jos 
EAKR:n osarahoitusosuus on enintään 
10 000 000 euroa. Raja-arvo korotetaan 
20 000 000 euroon tapauksissa, joissa 
kyseisen infrastruktuurin katsotaan 
olevan maailman kulttuuriperintöä 
maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemisesta vuonna 1972 tehdyn 
Unescon yleissopimuksen 1 artiklan 
mukaisesti.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 4 kohta – 2 sarake – RCO 70 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCO 70a – Tuen piiriin kuuluvien 
kulttuuri-infrastruktuurien kapasiteetti

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 4 kohta – 2 sarake – RCO 70 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCO 70b – Tuen piiriin kuuluvien 
urheiluinfrastruktuurien kapasiteetti

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 2 sarake – RCO 77 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCO 77a – Kulttuurihankkeet

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 2 sarake – RCO 77 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCO 77b – Urheiluhankkeet
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 77 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 77a - Tuen piiriin kuuluvien 
kulttuuri-infrastruktuurien määrä

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 77 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 77b -Tuen piiriin kuuluvien 
matkailuinfrastruktuurien määrä

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 77 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 77c - Tuen piiriin kuuluvien 
luontokohteiden määrä

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 77 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 77d - Tuen piiriin kuuluvissa 
kulttuuri-infrastruktuureissa käyntien 
määrän kasvu
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 77 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 77e - Tuen piiriin kuuluvissa 
matkailuinfrastruktuureissa käyntien 
määrän kasvu

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 77 f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 77f - Tuen piiriin kuuluvissa 
luontokohteissa käyntien määrän kasvu

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 78 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 78a – Osallistujat ja edunsaajat 
kulttuurihankkeissa

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta – 3 sarake – RCR 78 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 78b – Osallistujat ja edunsaajat 
urheiluhankkeissa
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 taulukko – 3 sarake – RCR 86 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

RCR 86a – Hankkeet, joilla edistetään 
kulttuuriperintökohteiden pitkän 
aikavälin kestävää säilyttämistä 
kulttuuriperinnön eurooppalaisen 
teemavuoden 2018 aikana annettujen 
laadunvalvontaa koskevien suositusten 
mukaisesti



PE626.959v02-00 20/21 AD\1168989FI.docx

FI

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto

Viiteasiakirjat COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI
11.6.2018

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT
11.6.2018

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Bogdan Andrzej Zdrojewski
1.6.2018

Hyväksytty (pvä) 15.11.2018

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

23
1
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 
Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel 
Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra 
Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi 
Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana 
Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Santiago Fisas Ayxelà, Remo Sernagiotto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jarosław Wałęsa



AD\1168989FI.docx 21/21 PE626.959v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23 +

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto

EFDD Isabella Adinolfi

GUE/NGL Nikolaos Chountis

PPE Andrea Bocskor, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela 
Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Momchil Nekov, 
Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Helga Trüpel

1 -

ENF Dominique Bilde

2 0

ECR Rupert Matthews, John Procter

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


	1168989FI.docx

