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LYHYET PERUSTELUT

Tässä lausunnossa tarkastellaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta. Asetusehdotuksessa 
esitetään puitteet EU:n koheesiopolitiikaksi vuosiksi 2014–2020.

Asetusehdotuksessa säädetään rahoituksen kohdentamisesta prioriteetteihin, jotka liittyvät 
aiheeseen "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia". Lisäksi 
siinä esitetään luettelo näiden prioriteettien mukaisista temaattisista tavoitteista ja 
kannustetaan yhtenäiseen ohjelmasuunnitteluun.

Yhteisessä strategiakehyksessä komissio määrittelee tärkeimmät toimet, jotka on toteutettava 
prioriteettien toteutumiseksi, erittelee kohdeyleisöt ja ehdottaa esimerkkejä toteutettavista 
toimista kaikkiin kyseessä oleviin rahastoihin sovellettavien periaatteiden muodossa 
(esimerkiksi kumppanuus, monitasohallinto, miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen, syrjimättömyys ja kestävä kehitys).

Tässä lausunnossa on tarkoitus painottaa asetuksessa vähiten käsiteltyjä näkökohtia, kuten 
nuorisoa, kulttuuria ja urheilua.

Nuoriso

Nuoret mainitaan temaattisia ennakkoehtoja koskevassa liitteessä IV, jonka 9 kohtaan sisältyy 
koulunkäynnin keskeyttäminen, korkea-asteen koulutus ja elinikäinen oppiminen. On 
mentävä pidemmälle ja nostettava prioriteetiksi kriisin keskellä olevan sukupolven tarpeet 
varmistaen erityisesti, että jäsenvaltiot pitävät nuorison ongelmia käsitteleviä tahoja 
etuoikeutettuina kumppaneina.

Kulttuuriin liittyvät näkökohdat

Kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa määrätään, 
"unioni ottaa kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon muiden perussopimusten määräysten 
mukaisessa toiminnassaan". Asetusehdotuksessa kuitenkin valitettavasti jätetään koheesion 
kulttuurinäkökohdat täysin käsittelemättä. Kulttuurin vaikutusta paikalliseen ja alueelliseen 
kehitykseen ei mainita lainkaan, vaikka se liittyy olennaisesti koulutukseen, sosiaaliseen 
osallisuuteen ja innovointiin ja näin ollen myös Eurooppa 2020 -strategiaan. Kulttuurin 
monimuotoinen vaikutus koulutukseen ja oppimiseen ammattitaidon ja tietotaidon 
kehittämisen välityksellä, sen vaikutus taloudelliseen kehitykseen luovien alojen ja 
kulttuurialan kautta sekä sen vaikutus sosiaaliseen osallisuuteen syrjäytyneisiin väestöryhmiin 
kohdennettujen ennaltaehkäisevien toimien ansiosta oikeuttaa, että suunnitelluissa toimissa on 
sijaa myös ensisijaisesti kulttuuria koskeville hankkeille.



PE485.907v02-00 4/12 AD\904094FI.doc

FI

Urheilu

Urheiluun sisältyy merkittäviä mahdollisuuksia, sillä se suosii sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
ja tasa-arvoa eurooppalaisissa yhteiskunnissa, kuten todetaan Euroopan parlamentin 
mietinnössä (2011/2087(INI)). On siis harkittava tiettyjä urheiluhankkeita vaikeuksissa 
olevien väestöryhmien tukemiseksi ja koulunkäynnin keskeyttämisen ja erilaisten syrjinnän 
muotojen torjumiseksi.

JOHTOPÄÄTÖS

Asetusehdotuksella käyttöön otettava mahdollisuus hyödyntää tietyn hankkeen 
rahoittamisessa useampia eri rahastoja on suuri edistysaskel ja tekee rahoitetuista toimista 
todennäköisesti pitkäikäisiä. Olisi kuitenkin hyödyllistä ottaa hankkeiden ja niiden tulosten 
arvioinnissa käyttöön useampia ja myös muita kuin määrällisiä indikaattoreita. Komissio on 
ehdottanut esimerkiksi Luova Eurooppa -ohjelman osalta sellaisten indikaattoreiden ja 
tietokantojen luomista, joiden avulla voidaan ymmärtää kulttuurialan vaikutuksia 
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.1

Lisättäköön, että koheesiopolitiikka tuottaa tuloksia, jotka ovat varmasti kouriintuntuvimpia 
Euroopan kansalaisille. On jäsenvaltioiden tehtävä saattaa tämä hanke ymmärrettäväksi ja 
helppotajuiseksi lainsäädännöksi, jolla vastataan kansalaisten tarpeisiin ja taataan Euroopan 
unionin toimien näkyvyys.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, 

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 
ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, julkisen 
ja yksityisen sektorin talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten 

                                               
1 Vaikutusten arviointi, 23.11.2011, kohta 6.3, liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Luova 
Eurooppa -ohjelman perustamisesta sekä komission tiedonantoon Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Luova Eurooppa -ohjelmasta.
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kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elinten kanssa. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

edustajien kanssa, kansalaisyhteiskuntaa, 
myös ympäristökumppaneita edustavien 
elinten kanssa sekä eri aloilla, kuten 
kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisoasioiden aloilla, toimivien ja niitä 
edustavien kumppaneiden kanssa ja 
valtioista riippumattomia järjestöjä 
edustavien elinten kanssa sekä tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden edistämisestä
vastaavien elinten kanssa. Tällaisen 
kumppanuuden tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan.

(72) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa kaikista 
toimenpideohjelmista, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimenpideohjelmasta tuetaan, jotta tukien 
saaminen olisi yksinkertaisempaa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, 
myös ne, jotka toimivat 
ympäristöasioiden, kulttuurin, 
koulutuksen, nuorisoasioiden ja urheilun 
aloilla, valtioista riippumattomia järjestöjä 
edustavat elimet sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin vahvistaminen (1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen, 

kulttuurialan ja luovan alan teollisuuden
ja innovoinnin tukeminen:

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen

(6) ympäristön ja luonnonperinnön
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen historiallinen 
perintö, kulttuuri- ja taideperintö sekä 
arkeologinen perintö mukaan luettuina;
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden ja sosiaalisten erojen torjunta;

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen,
kulttuuriin, ammattitaitoon, tutkintoihin ja 
elinikäiseen oppimiseen sekä 
ammatilliseen koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
digitaaliseen lukutaitoon;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) kulttuuriperinnön edistäminen ja 
kulttuurien monimuotoisuuden 
suojeleminen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
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sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

paikallisten yksityisten ja julkisten
kulttuurialan ja sosioekonomisten 
eturyhmien edustajista ja joiden 
päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja
sisältävät innovatiivisuutta paikallisissa 
oloissa, verkostoitumista ja tarvittaessa 
yhteistyötä.

(d) on suunniteltu ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet ja 
sisältävät innovatiivisia, sosiaalisia sekä 
kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä
näkökohtia paikallisissa oloissa sekä 
yhteistyöhankkeiden edistämistä ja 
alueiden välisten verkkojen kehittämistä.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön 
toimia;

(a) parantaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön 
toimia siten, että otetaan huomioon 
kyseessä olevan alueen sosiaaliset ja 
kulttuuriset näkökohdat, jotta voidaan 
kehittää innovatiivista tietotaitoa, jolla 
voidaan luoda uudenlaisia työpaikkoja 
paikallisesti;

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) seurata paikallisen kehittämisstrategian 
ja tuettavien toimien täytäntöönpanoa sekä 
toteuttaa paikalliseen kehittämisstrategiaan 

(g) seurata paikallisen kehittämisstrategian 
ja tuettavien toimien täytäntöönpanoa sekä 
toteuttaa paikalliseen kehittämisstrategiaan 
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liittyviä erityisiä arviointitoimenpiteitä. liittyviä erityisiä arviointitoimenpiteitä
ottaen huomioon toimien 
laatunäkökohdat ja niiden tulokset 
pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste;

(a) vähemmän kehittyneiden alueiden ja 
siirtymäalueiden osalta tukikelpoinen 
väestö, alueellinen vauraus, kansallinen 
vauraus ja työttömyysaste ikäryhmittäin;

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste, työllisyysaste, 
koulutustaso ja asukastiheys;

(b) kehittyneempien alueiden osalta 
tukikelpoinen väestö, alueellinen vauraus, 
työttömyysaste ja työllisyysaste
ikäryhmittäin, koulutustaso ja 
asukastiheys;
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin,
nuoriin ja vammaisiin, sekä määrärahojen 
alustava jako;

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 6 kohta – 2–3 sarake – 6.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit 

Tarkistus

Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit 

6.2 a Kulttuuriperinnön ala: 
sellaisten hankkeiden 
suunnittelu, joilla pyritään 
suojelemaan, välittämään, 
edistämään ja kehittämään 
aineellista ja aineetonta 
kulttuuriperintöä.

– Kansallisella, 
alueellisella ja 
paikallisella tasolla on 
saatavilla tehokkaat 
välineet, joiden avulla 
kulttuurista voi erityisesti 
voimakkaasti 
omaleimaisilla alueilla 
tulla taloudellisen 
kehityksen väline, etenkin 
luovilla aloilla ja 
kulttuurialalla sekä 
matkailussa.
– Kehitetään toimia, 
joilla pyritään 
hyödyntämään 
kulttuurista ja kielellistä 
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monimuotoisuutta ja 
unionin koko elävää 
perintöä, jotta voidaan 
kohdata haasteet, jotka 
liittyvät kulttuurin 
saatavuuteen, aktiiviseen 
osallistumiseen 
yhteiskuntaan ja 
sosiaaliseen 
osallisuuteen.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 8 kohta – 8.1 alakohta – 3 sarake – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täyttymiskriteerit Täyttymiskriteerit
– koulutusta, joka tarjoaa laaja-alaisia 
taitoja, joita tarvitaan pysyvän työpaikan 
löytämiseksi helpommin;

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 9 kohta – 9.1 alakohta – 3 sarake – 2 luetelmakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Täyttymiskriteerit Täyttymiskriteerit
– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten kannalta merkittävät 
politiikan alat ja sidosryhmät ja 
koordinoidaan näiden toimintaa.

– joka on monialainen ja jossa otetaan 
mukaan kaikki koulunkäynnin 
keskeyttämisten torjunnan kannalta 
merkittävät politiikan alat ja sidosryhmät, 
erityisesti kulttuurin, taiteen ja urheilun 
aloilla, ja koordinoidaan näiden toimintaa.
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