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Tarkistus 534
Nadja Hirsch
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite -I

Komission teksti Tarkistus

Liite I
Yhteinen strategiakehys

Tämän kehyksen tarkoituksena on toimia 
10 artiklan mukaisesti eri toimintalinjojen 
tavoitteiden koordinointi-, yhdentämis- ja 
tasapainottamiskeinona tietyissä 
alueellisissa puitteissa ja erityisesti 
keinona koordinoida ja tasapainottaa 
ensisijaisia investointikohteita 9 artiklassa 
esitettyjen temaattisten tavoitteiden 
kanssa.
Tämän liitteen sisältämän kehyksen 
lisäksi komission olisi tuettava 
jäsenvaltioita ja alueita hyväksymällä 
valikoima, joka ei ole tyhjentävä, 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
rahastoja koskevista suositelluista 
toimista delegoidun säädöksen muodossa 
142 artiklan mukaisesti. Tämän 
valikoiman, joka ei ole tyhjentävä, olisi 
tarjottava yhteisen strategiakehyksen 
osana jäsenvaltioille ja alueille neuvontaa 
siitä, miten ne voivat siirtää tämän 
asetuksen 9 artiklassa esitetyt temaattiset 
tavoitteet ohjelmasuunnitteluun ja ottaa 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet, 
haasteet ja mahdollisuudet ja kestävän 
aluekehityksen tarvittavan joustavuuden.

1. Laaja-alaiset periaatteet ja monialaiset 
haasteet

1.1 Kumppanuus ja monitasoinen hallinto 
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1.1.1 Monitasoisen hallinnon periaate 
edellyttää koordinoitua toimintaa, joka 
toteutetaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaan ja 
kumppanuudessa. Se on toteutettava myös 
toiminnallisessa ja institutionalisoidussa 
yhteistyössä, erityisesti unionin 
toimintalinjojen laatimisen ja 
täytäntöönpanon osalta. Yksiselitteisellä 
viittauksella monitasoiseen hallintoon 
tässä asetuksessa vahvistetaan kyseistä 
periaatetta ja tuodaan lisäarvoa itse 
koheesiopolitiikalle.
1.1.2 Monitasohallintoperiaatetta on 
noudatettava sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen koheesion aikaansaamiseksi ja 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
1.1.3 Tehokkaan monitasohallinnon 
takaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
a) kumppanuuden toteuttaminen 
5 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti; 
b) koordinointimekanismien 
perustaminen hallinnon eri tasojen välille 
vastaavien perustuslaillista valtaa 
koskevien järjestelmien mukaisesti;
c) säännöllinen tiedottaminen 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.

1.1.4 Kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanossa 
kumppanuus on järjestettävä siten, että 
paikallis- ja alueviranomaiset saadaan 
osallistumaan suoraan 
kumppanuussopimusten valmisteluun ja 
myös kyseisten ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Työmarkkina- ja 
talousosapuolet, muut julkiset 
viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, mukaan luettuna 
ympäristökumppanit, kansalaisjärjestöt ja 



AM\906345FI.doc 5/102 PE491.157v02-00

FI

tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet on myös 
otettava mukaan kumppanuuden 
takaamiseksi kaikissa politiikan 
täytäntöönpanon vaiheissa.
1.1.5 Yhteistyössä kumppanien kanssa 
noudatetaan parhaita käytäntöjä. Kukin 
jäsenvaltio takaa teknisen tuen riittävän 
tason helpottaakseen kumppanien 
mukaantuloa ja osallistumista kaikissa 
ohjelmasuunnitteluprosessin vaiheissa.

1.2 Kestävä kehitys
1.2.1 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklassa esitetty 
kestävän kehityksen periaate liittyy 
edistyksen käsitteeseen, jonka mukaan 
sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset 
näkökohdat on yhdistettävä, kun 
käsitellään nykyisten ja tulevien 
sukupolvien hyvinvointia ja 
elämänlaadun parantamista.
1.2.2 Kestävää kehitystä koskevien 
näkökohtien sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen on siksi oltava olennainen 
osa jokaista suunnitelmaa, suunnittelusta 
toteutukseen ja seurannasta arviointiin. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamatta jättäminen voidaan sallia 
vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
edellyttäen, että selkeät 
lieventämistoimenpiteet ovat käytössä.
1.2.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
kohtaamiinsa monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi otettava käyttöön kaikki 
saatavilla olevat unionin poliittiset 
välineet. Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjumista varten resurssit on keskitettävä 
ennaltaehkäiseviin ja lieventäviin 
toimenpiteisiin. Kaikkien uusien yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen tuella tehtyjen 
investointien on oltava luonteeltaan 
sellaisia, että ne pystyvät luonnostaan 
torjumaan ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutuksia.
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1.2.4 EAKR:stä ja koheesiorahastosta on 
edelleen tehtävä suuria investointeja 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureihin vesipuitedirektiivin 1
ja muiden asiaankuuluvien direktiivien 
vaatimusten täyttämiseksi. Kestävien 
toimien edistämiseen tähtääviä 
teknologisia ratkaisuja on olemassa ja 
uusia ilmenemässä, ja siksi EAKR:stä on 
edelleen annettava tutkimukselle tukea 
tällä alueella. Kyseisen tuen tavoitteena 
on oltava Horisontti 2020 -ohjelmassa 
katettujen toimenpiteiden täydentäminen.
Luonnon monimuotoisuutta koskeville 
toimille voidaan antaa tukea EAKR:n ja 
meri- ja kalatalousrahaston kautta. 
EAKR:ää voidaan käyttää myös 
antamaan tukea maan hoitajille, jos 
pakolliset ympäristövaatimukset 
aiheuttavat aluekohtaisia haittoja.

1.2.5 Kestävän kehityksen edistäminen ei 
saa olla tekninen toimenpide. Sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
sisällytetään yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen kaikkeen itse paikalla 
toteutettavaan toimintaan, 
hallintoviranomaisten on otettava 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti tämä 
tavoite huomioon koko ohjelman 
elinkaaressa, ja niiden on omaksuttava 
aiempaa aktiivisempi lähestymistapa 
toimien ympäristön kannalta haitallisten 
vaikutusten vähentämiseen toteuttamalla 
muun muassa seuraavat toimet:
a) investointien ohjaaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin,

b) investointitarpeen huolellinen 
punnitseminen, jos kyseisillä 
investoinneilla on huomattava kielteinen 
ympäristövaikutus,

                                               
1  EUVL Viite..... Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2000 antama direktiivi 2000/60/EY,
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c) pitkän aikavälin näkökulman 
omaksuminen, kun verrataan investointia 
koskevien vaihtoehtoisten menetelmien 
elinkaarikustannuksia,
d) vihreiden julkisten hankintojen 
käyttäminen.
1.3 Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys

1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
poistaakseen epätasa-arvon, edistääkseen 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
estääkseen kaiken sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa koskevaa tavoitetta ja toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen 
kaiken syrjinnän yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista osarahoitettujen ohjelmien 
toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa ja esitettävä 
selkeästi toimet, joilla tämä periaate 
otetaan huomioon ohjelmissa.
1.3.3 Naisten suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elähdyttäisi unionin 
taloutta. Kyseistä toimintaa koskevien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
nostamalla naisten työllisyysastetta on 
ratkaisevaa Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Siksi esteitä naisten osallistumiselle 
työmarkkinoille on käsiteltävä 
täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on taattava, että ESR:n, 
EAKR:n, koheesiorahaston, meri- ja 
kalatalousrahaston ja maaseuturahaston 
lisäksi myös rahoitustoimilla, joilla 
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edistetään naisten taloudellista 
riippumattomuutta, edistetään 
asianmukaisen tasapainon 
aikaansaamista työ- ja perhe-elämän 
välillä, ja että niillä edistetään naisten 
mahdollisuuksia yrittäjinä.
1.3.4 Seuranta- ja arviointiohjelmilla 
autetaan mittaamaan yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen odotettua vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoon.

1.4 Esteettömyys
1.4.1 Kaikkien yleisölle tarjottujen ja 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista osarahoitettujen 
tuotteiden ja palvelujen on oltava 
esteettömiä. Erityisesti rakennetun 
ympäristön, liikenteen ja tieto- ja 
viestintätekniikan esteettömyys on 
olennaista heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, muun muassa 
liikuntarajoitteisten ja vammaisten 
ihmisten, osallistamiseksi ottamalla 
erityisesti huomioon 3. toukokuuta 2008 
alkaen voimassa ollut YK:n yleissopimus 
vammaisten oikeuksista ja EU:n toimet 
YK:n yleissopimuksen täytäntöön 
panemiseksi.
1.4.2 On olennaisen tärkeää käsitellä 
asianmukaisesti kauimpana 
työmarkkinoista olevien, vammaisten, 
siirtolaisten, pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden, kodittomien ja 
muiden köyhyysriskissä olevien ryhmien, 
lasten ja nuorten, iäkkäiden ihmisten, 
etnisten vähemmistöjen ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
tarpeita, jotta he voivat päästä paremmin 
työmarkkinoilla ja osallistua 
täysimääräisesti yhteiskuntaan.
1.4.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edelleen edistettävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta yhdenvertaisesti 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kanssa kaikilla EU:n 
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alueilla, jos Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet halutaan saavuttaa. ESR:n 
vähimmäisosuus kussakin alueluokassa 
määritetään asetuksen (EU) N:o … 
(yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) 
84 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jolloin 
ESR:n yleinen vähimmäisosuus on 
25 prosenttia koheesiopolitiikalle 
osoitetusta määrärahasta (lukuun 
ottamatta Verkkojen Eurooppa 
-välinettä).

1.5 Väestörakenne
1.5.1 Väestörakenteen muutokseen 
sopeutuminen on yksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden ydinhaasteista tulevina 
vuosikymmeninä. Pienemmän 
työssäkäyvän väestön ja suuremman 
eläkkeellä olevan väestön yhdistelmä saa 
aikaan ylimääräistä rasitusta 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmille ja 
siten unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle.
1.5.2 Väestörakenteen muutos aiheuttaa 
uusia haasteita. Tällaisia väestörakenteen 
kehityskulkuja on tutkittava ja niihin on 
vastattava erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jolla erilaiset 
kehityssuuntaukset näkyvät. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
turvauduttava yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluviin 
rahastoihin kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita väestörakenteen ongelmiin 
puuttumiseksi ja senioritalouden 
kehittämistä koskevien mahdollisuuksien 
kehittämiseksi.
1.5.3 Iäkkäiden ihmisten 
työmahdollisuuksien edistäminen tuo 
monia etuja ihmisille, yhteiskunnille ja 
valtioiden talouksille. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on käytettävä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvia rahastoja ryhtyäkseen toimiin, 
joilla helpotetaan kaikkien ikäryhmien 
osallistamista. Kaikkien olemassa olevien 
inhimillisten resurssien hyödyntäminen 
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parhaalla mahdollisella tavalla, muun 
muassa toteuttamalla toimenpiteitä 
nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi, on 
yksi yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
kiireellisimpiä tehtäviä edistettäessä koko 
unionin väestön mahdollisuuksien 
hyödyntämistä mahdollisimman paljon. 
Tämä saadaan aikaan parantamalla 
koulutuksen saatavuutta ja sen 
vähimmäistaso ja laatua sekä edistämällä 
sosiaalisia tukirakenteita. Investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin 
edistäisivät myös kaikkien unionin 
kansalaisten pitkää ja tervettä työelämää 
koskevan tavoitteen saavuttamista.
1.5.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
ohjelmiaan laatiessaan otettava huomioon 
väestörakenteen muutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Väestörakenteen 
muutoksesta eniten kärsivillä alueilla 
toimenpiteiksi on määritettävä seuraavat:
a) väestörakenteen uudistumisen tuki 
tarjoamalla perheille paremmat 
olosuhteet ja parantamalla työ-, yksityis-
ja perhe-elämän tasapainoa;
b) työllisyyden vauhdittaminen; 
tuottavuuden ja taloudellisen 
tehokkuuden lisääminen investoimalla 
koulutukseen ja tutkimukseen;
c) keskittyminen koulutuksen ja 
sosiaalisten tukirakenteiden riittävyyteen 
ja laatuun ja
d) terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon 
kustannustehokkaan tarjoamisen 
takaaminen, mukaan luettuna 
investoinnit infrastruktuuriin.

1.6 Yhdennetty lähestymistapa
1.6.1 Yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on perustekijä vastatessa 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja alueiden 
kohtaamiin haasteisiin. Kyseiset haasteet 
liittyvät globalisaation, ympäristö- ja 
energianäkökohtien, ikään liittyvien 
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ongelmien ja väestörakenteen muutoksen, 
teknologisen muutoksen ja 
innovaatiotarpeiden ja tulojen epätasa-
arvon ja yhteiskunnallisen eriytymisen 
vaikutuksiin. Näiden kysymysten 
monimutkaisuus ja niiden liittyminen 
toisiinsa tarkoittaa, että ratkaisujen on 
onnistuakseen oltava yhdennettyjä, 
monialaisia ja moniulottuvuuksisia.
1.6.2 Tässä yhteydessä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla on 
mahdollista yhdistää eri EU:n rahastojen 
voimat yhdennetyiksi paketeiksi, jotka on 
räätälöity sopimaan paikallisiin ja 
alueellisiin erityistarpeisiin 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja
päämäärien saavuttamiseksi.
1.6.3 Laatiessaan strategioitaan ja 
ohjelmiaan asianmukaisimpien toimien 
määrittämiseksi Eurooppa 2020 
-strategian tueksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota vallitseviin alueelliseen, 
rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
piirteisiin, kuten kyseessä olevien 
alueiden liitettävyyteen, 
työllisyysrakenteisiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen, kaupungin ja maaseudun 
välisiin yhteyksiin, eri alojen väliseen 
paikalliseen riippuvuuteen, 
kulttuuriperintöön, ikääntymiseen, 
väestörakenteen muutoksiin ja niin 
edelleen.
1.6.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
analysoitava, mitkä niiden kohtaamat 
suurimmat haasteet ovat. Vastauksena 
kyseisiin haasteisiin niiden on myös 
käsiteltävä kysymyksiä siitä, mitkä ovat 
niiden kansalaisten hyvinvoinnin erityisiä 
näkökohtia, joihin ne haluavat vaikuttaa 
ja joita ne haluavat edistää politiikkansa 
avulla, ja siitä, miten politiikkaa on 
suunniteltava ja toteutettava kyseessä 
olevan jäsenvaltion tai alueen erityisissä 
puitteissa.
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1.6.5 Erityisiin alueellisiin tarpeisiin 
räätälöityjen asianmukaisten toimien 
edistämiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on kehitettävä edelleen yhdennettyä 
alueellista lähestymistapaa politiikan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Yhdennettyjä alueellisia investointeja 
koskevan menetelmän olisi oltava tärkein 
väline tasapainoisen kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, koska siinä on 
mahdollisuudet edistää työllisyyttä, 
sosiaalista osallisuutta ja vaurautta 
ottamalla huomioon asiaankuuluvat 
taustanäkökohdat mutta keskittymällä 
seuraavien keskeisten osien perustaan:
a) arviointi alueen Eurooppa 2020 
-strategiaan kuuluvista 
kehitysmahdollisuuksista ja 
-valmiuksista;
b) alueen Eurooppa 2020 -strategian 
kehityshaasteiden ja pullonkaulojen 
arviointi sekä sen valmiudet vastata 
niihin;
c) asianmukaisen alueellisen toiminta-
alan ja puitteiden huomioon ottaminen 
politiikan suunnittelua ja toteuttamista 
varten toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;
d) yhden tai useamman eri temaattisiin 
tavoitteisiin kuuluvan täydentävän 
ensisijaisen investointikohteen 
yhdistäminen yhteen toimintalinjaan tai 
yhteen ohjelmaan;
e) tehokkaan politiikan toteuttamiseksi 
tarvittavien monitasoisen hallinnon 
järjestelyjen suunnittelu;
f) politiikan seurannassa ja arvioinnissa 
käytettävien asianmukaisten tulos- ja 
tuotosindikaattorien valinta.

2. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen synergia 
ja koordinointi muiden EU:n 
politiikanalojen välineiden kanssa



AM\906345FI.doc 13/102 PE491.157v02-00

FI

2.1 Johdanto
2.1.1 Mahdollisimman hyvien kestävää 
kasvua ja paikallista kehitystä koskevien 
tulosten saavuttamiseksi on tärkeää 
koordinoida kaikkia unionin 
politiikanaloja ja niihin liittyviä välineitä, 
joilla on osuus taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
paremmin tasapainotetun alueellisen 
kehityksen aikaansaamisessa EU:ssa. 
Tämän on toteuduttava unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten ja alueellisten 
talousarvioiden parempana 
koordinointina yhteisen poliittisten 
ensisijaisten tavoitteiden rahoittamisessa 
sekä paremmassa alakohtaisessa 
yhteistyössä EU:n ja kansallisten ja 
alueellisten elinten välillä.
2.1.2 Synergia ja koordinointi eivät 
tarkoita kaikille sopivaa yhtä ratkaisua. 
Tässä yhteydessä on tarpeen tehdä 
tarkempi analyysi unionin toimien 
vaikutuksesta alueilla ja 
yhteenkuuluvuuteen, jotta voidaan edistää 
tehokasta synergiaa ja määritellä ja 
edistää sopivimpia paikallisen ja 
alueellisen investoimisen tukemista 
koskevia keinoja EU:n tasolla.
2.1.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava ohjelma- ja 
täytäntöönpanovaiheissa yhdenmukaisuus 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista tuettujen toimien ja 
muiden EU:n politiikanalojen tavoitteiden 
välillä. Tätä varten niiden on pyrittävä
a) määrittämään ja hyödyntämään 
unionin eri välineiden välisiä 
täydentävyyksiä kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä 
suunnitteluvaiheessa että 
täytäntöönpanon aikana;
b) parantamaan nykyisiä rakenteita ja 
tarvittaessa perustamaan uusia, joilla 
helpotetaan kansallisen tason 
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koordinoinnin eri välineitä ja rakenteita 
koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
strategista määrittämistä, välttämään 
päällekkäisiä toimia ja määrittämään alat, 
joilla tarvitaan täydentävää 
rahoitustukea;
c) hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuutta yhdistää tuki eri välineistä 
tukeen yksittäisille toimille ja tekemään 
tiivistä yhteistyötä muiden kansallisten 
välineiden täytäntöönpanosta vastaavien 
kanssa yhtenäisten ja valtavirtaistettujen 
rahoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi 
edunsaajille.

2.2. Horisontti 2020 -puiteohjelma
2.2.1 On olennaisen tärkeää vahvistaa 
synergiaa ja täydentävyyttä 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman välillä ja laatia samalla 
selkeä jako niiden toimialueiden välille.
2.2.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
erityisesti laadittava kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia (T&I) älykästä 
erikoistumista varten kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Nämä 
strategiat on laadittava tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten tai alueellistan 
hallintoviranomaisten ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan suoraan kuuluvien 
viranomaisten kanssa, mutta siihen on 
otettava mukaan myös sidosryhmiä, kuten 
yliopistoja ja korkeakoululaitoksia, 
paikallista teollisuutta ja 
työmarkkinaosapuolia. Kyseisissä 
innovaatiostrategioissa on otettava 
huomioon sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan johtavat että siitä 
johtuvat alku- ja loppuvaiheen toimet.
2.2.3 Alkuvaiheen toimia, joissa 
valmistellaan alueellisia T&I-toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 
-hankkeisiin (huippuosaamisen 
portaikko), joita kehitetään valmiuksien 
vahvistamisen avulla. Tiedotusta ja 
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yhteistyötä Horisontti 2020 
-puiteohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden ja yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen hallintoviranomaisten välillä 
on vahvistettava, erityisesti kaikkien 
sellaisten Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan valittujen hankkeiden 
osalta, joita ei ole rahoitettu varojen 
puutteen vuoksi.
2.2.4 Loppuvaiheen toimissa on tarjottava 
keinot hyödyntää ja levittää 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavia 
T&I-tuloksia markkinoille, ja ne voivat 
olla muun muassa seuraavia: 
pilottilaitokset ja demonstrointitilat, 
todisteet suunnittelusta ja varhaisvaiheen 
rahoitukset, hautomotilat, sovellettu 
tutkimus, erityiset teollisuuden ja 
teknologian siirtovalmiudet ja klusterien 
tuki.
2.2.6 Kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille on tarjottava yhteistä tukea 
kyseisten innovaatiostrategioiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, ja ne 
voivat sisältää tuen eurooppalaista etua 
koskevien T&I-infrastruktuurien 
yhteisrahoituksen mahdollisuuksien 
määrittämiseen, kansainvälisen yhteistyön 
edistämisen, metodologisen tuen 
vertaisarvioinnin avulla, hyvien 
käytäntöjen vaihdon ja alueiden välisen 
koulutuksen.
2.2.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
harkittava seuraavia täydentäviä 
toimenpiteitä, joilla pyritään
hyödyntämään niiden huippuosaamista ja 
innovointia koskevia mahdollisuuksia 
tavalla, joka täydentää Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa ja luo synergiaa sen 
kanssa:
a) nykyisten osaamiskeskusten ja 
vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden 
innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vastaaviin johtaviin keskuksiin muualla 
Euroopassa;
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b) yhteyksien rakentaminen 
innovatiivisten klusterien kanssa ja 
huippuosaamisen tunnustaminen 
vähemmän kehittyneillä seuduilla;
c) ERA-tuolien perustaminen 
huippututkijoiden houkuttelemiseksi 
ja
d) tuki tutkijoiden ja innovaattoreiden 
pääsylle kansainvälisiin verkostoihin.

2.3 Life-ohjelma
2.3.1 Synergiaa ilmastonmuutoksen 
lieventämistä, ympäristönsuojelua ja 
resurssitehokkuutta koskevien unionin 
poliittisten välineiden (sekä 
rahoitusvälineiden ja muiden kuin 
rahoitusvälineiden) kanssa on 
hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan.
2.3.2 Koska ohjelmilla edistetään 
kestävän kasvun tavoitteita vahvemmalla 
temaattisella keskittämisellä ja 
vahvistetun kestävän kehityksen 
periaatteella, 2.3.1 kohdassa tarkoitettu 
synergia kuuluu erottamattomasti yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen sääntelypuitteisiin.
2.3.3 Life-ohjelman synergiaa erityisesti 
luontoon (esimerkiksi ekosysteemipalvelut 
ja luonnon monimuotoisuus), veteen, 
jätteeseen, ilmaan, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä aloja koskevien 
yhdennettyjen hankkeiden kanssa on 
edistettävä. Koordinointi Life-ohjelman 
kanssa on taattava tukemalla hankkeita, 
jotka ovat luonteeltaan täydentäviä, sekä 
edistämällä Life-ohjelman nojalla 
vahvistettujen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.
2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointien, 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutustenarviointien, strategisten 
ympäristöarviointien ja muiden 
asiaankuuluvien välineiden käyttöä on 
edistettävä, jotta voidaan ottaa huomioon 
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luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
ja ilmastonmuutoksen vaikutukset 
alueellisessa suunnittelussa (mukaan 
luettuna makroaluestrategiat) ja 
alueellisessa ja paikallisessa 
päätöksenteossa.
2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia ja innovatiivisten 
teknologioiden mukauttamista 
vihreämmän talouden luomiseksi.
2.3.6 Valmiuksien kehittäminen on 
ennakkoedellytys näiden toimien 
toteuttamiseksi, ja sillä on edistettävä 
mahdollisuuksia ja kehitettävä sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten että 
kumppaneiden taitoja.
2.3.7 Koska ympäristöhaasteet eivät 
seuraa hallinnollisia rajoja, EU:n, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten rajat ylittävä, alueiden 
välinen ja valtioiden välinen yhteistyö 
luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen suojelun osalta kaikilla 
alueilla on erittäin tärkeää. Alueellisen 
yhteistyön mahdollisuuksien ja tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon paremmalla käytöllä edistettäisiin 
huomattavasti ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
2.3.8 Lisäksi rahoitusta yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista on koordinoitava 
NER 300 -ohjelman tuella. Siinä 
käytetään huutokauppaoikeuksien tuloja 
EU:n päästökauppajärjestelmästä 1

2.4 Erasmus kaikille -ohjelma

                                               
1 EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Komission päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, 
sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen 
hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä 
teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (2010/670/EU) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32–46
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2.4.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Erasmus kaikille -ohjelman 
välillä on lisättävä investointien ihmisiin 
kohdistuvan vaikutuksen lisäämiseksi 
mahdollisimman paljon. Kyseisillä 
investoinneilla hyödytetään ratkaisevasti 
sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa 
edistämällä kasvua ja vaurautta. Erasmus 
kaikille -ohjelmalla tuetaan vain 
valtioiden välisiä hankkeita, kun taas 
koheesiopolitiikalla on selkeämmin 
alueellinen ulottuvuus. Jäsenvaltioita ja 
alueita kannustetaan testaamaan 
valtioiden välisestä yhteistyöstä Erasmus 
kaikille -ohjelman avulla saatavia 
välineitä ja menetelmiä ja panemaan ne 
sitten täytäntöön alueellaan yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla.
2.4.2 Komission ja jäsenvaltioiden on 
taattava tehokas koordinointi 
koheesiopolitiikan ja Erasmus kaikille 
-ohjelman välillä erottamalla selkeästi 
tuetut investointityypit ja kohderyhmät ja 
ottamalla erityisesti huomioon 
haavoittuvien ihmisten ryhmät. Erasmus 
kaikille -ohjelman tuki keskitetään 
opiskelijoiden, nuorison ja henkilöstön 
valtioiden väliseen oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen, strategisiin 
kumppanuuksiin järjestöjen ja laitosten 
välillä koko Euroopassa ja toimiin, joilla 
tuetaan politiikan kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikan 
pääasialliset ensisijaiset investointikohteet 
ovat  koulutus, työmarkkinoiden koulutus 
ja aikuisopiskelijoiden liikkuvuus.
2.4.3 Parempia tuloksia saavutetaan 
lisäksi edistämällä rahoituksen 
täydentävyyttä liikkuvuudelle ja sellaisten 
toimien rahoitusta, joilla 
valtavirtaistetaan EU:n tasolla Erasmus 
kaikille -ohjelmassa määritetyt parhaat 
käytännöt ja innovatiiviset hankkeet. 
Tämän ohjelman puitteissa perustetut 
kansalliset virastot voivat edistää tämän 
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koordinoinnin aikaansaamista.

2.5 Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva ohjelma
2.5.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Euroopan unionin 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman välillä on lisättävä 
pyrittäessä edistämään Eurooppa 2020 
-strategian, sen yleistavoitteiden, 
lippulaiva-aloitteiden, yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen 
täytäntöönpanoa tarjoamalla 
rahoitustukea Euroopan unionin 
tavoitteille laadukkaan työllisyyden 
korkean tason edistämiseksi, riittävän ja 
kunnollisen sosiaalisen suojelun 
takaamiseksi, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseksi, työolojen 
parantamiseksi ja nuorten työllisyys- ja 
koulutustilanteen parantamiseksi.
2.5.2. Jäsenvaltioiden olisi tartuttava 
mahdollisuuteen ja toteutettava Euroopan 
sosiaalirahaston puitteissa toimia, jotka 
koostuvat sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan ohjelman nojalla 
toteutetuista toimista sosiaalisen 
vuoropuhelun, oikeuden ja 
perusoikeuksien, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, yleissivistävän 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 
lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin, 
nuorisopolitiikan, 
maahanmuuttopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yrittäjyyden, 
terveydenhuollon, työolojen, 
laajentumisen ja ulkoisten suhteiden ja 
yleisen talouspolitiikan kaltaisilla aloilla.
2.5.3. Raja-alueilla rajat ylittävillä 
EURES-kumppanuuksilla on merkittävä 
asema todellisten eurooppalaisten 
työmarkkinoiden luomisessa. Rajat 
ylittäviä EURES-kumppanuuksia olisi 
siksi tuettava edelleen laaja-alaisten 
unionin toimien puitteissa, mitä voitaisiin 
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täydentää kansallisilla varoilla tai 
ESR:llä.
2.5.4. Täydentävyyden takaamiseksi 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaan ohjelmaan kuuluvia toimia 
olisi koordinoitava tiiviisti 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutettujen 
toimien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
koordinoitava vastaavia yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluviin rahastoihin liittyviä toimia, 
erityisesti ESR:ään ja EAKR:ään liittyviä 
toimia, niiden toimien kanssa, jotka 
kuuluvat sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan ohjelman 
mikrorahoituspilariin, jonka 
tarkoituksena on lisätä pääsyä 
mikrorahoitukseen ja sen saatavuutta 
ihmisille, jotka ovat menettäneet tai 
saattavat menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä uudelleen 
työmarkkinoille, sekä ihmisille, jotka ovat 
vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti, ja 
haavoittuville ihmisille, jotka ovat 
heikossa asemassa tavanomaisille 
luottomarkkinoille pääsyssä ja jotka 
haluavat perustaa oman mikroyrityksen, 
mukaan luettuna itsenäinen elinkeinon 
harjoittaminen, harjoittamatta ikään 
perustuvaa syrjintää, sekä 
mikroyrityksille, erityisesti sosiaalisessa 
taloudessa, ja mikroyrityksille, jotka 
työllistävät työmarkkinoilta kauimpana 
olevia ihmisiä.
2.5.5. Euroopan parlamentin aloitteesta 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota 
koskevaan ohjelmaan kuuluvasta 
nuorisoaloitteiden toimintalinjasta 
tuetaan alle 25-vuotiaille ihmisille 
suunnattuja toimia, muun muassa toimia, 
joilla ehkäistään koulun keskeyttämistä 
erityisesti koulutukseen 
uudelleenintegroinnilla, kehitetään 
taitoja, jotka ovat merkityksellisiä 
työmarkkinoilla, tuodaan työllisyyden, 
yleissivistävän koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen maailmat 
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lähemmäksi toisiaan, tuetaan 
ensimmäistä työkokemusta ja työpaikalla 
annettavaa koulutusta, jotta nuorille 
voidaan taata mahdollisuudet hankkia 
sekä asiaankuuluvat taidot että 
työkokemusta, ja harjoittelupaikkojen 
laatua ja tuetaan nuorten pääsyä 
työmarkkinoille. Näiden toimien 
vahvistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi laadittava vastaavia toimia 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluviin rahastoihin kuuluvissa 
ohjelmissa.

2.6 Verkkojen Eurooppa -väline + 
Euroopan laajuiset verkot, energia- ja 
televiestintäverkot
2.6.1 EU:n lisäarvon lisäämiseksi EAKR 
ja koheesiorahasto, Euroopan laajuiset 
verkot ja Verkkojen Eurooppa -väline on 
suunniteltava tiiviissä yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että erityyppisten 
infrastruktuurien (liikenteessä, energiassa 
ja televiestinnässä) mahdollisimman hyvät 
yhteydet paikallisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla taataan. Rahastoista 
on taattava mahdollisimman suuri 
vipuvoima hankkeille, joilla on EU:n ja 
yhtenäismarkkinoiden ulottuvuus, 
erityisesti ensisijaisissa liikenne-, energia-
ja digitaaliverkoissa.
2.6.2 Aivan kuten kansallista 
infrastruktuuria on suunniteltava 
johdonmukaisesti sekä ottamalla 
huomioon unionin rajat ylittävien 
yhteyksien kehitys että kehittämällä 
yhteyksiä yli alueiden jäsenvaltiossa, 
suunnitelmien on perustuttava todelliseen 
ja ennakoituun liikennekysyntään ja 
niissä on määritettävä puuttuvat yhteydet 
ja pullonkaulat. Investoinneilla alueiden 
liitettävyyteen kattavaan verkostoon ja 
keskeiseen Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) infrastruktuuriin 
on taattava, että kaupunki- ja 
maaseutualueet voivat hyötyä samoista 
suurien verkostojen avulla luoduista 
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mahdollisuuksista.
2.6.3 Niiden investointien prioritisointia, 
joilla on vaikutusta tietyn jäsenvaltion 
ulkopuolella, on koordinoitava TEN-T-
suunnittelun kanssa siten, että EAKR:n ja 
koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin vastaavat täysin 
TEN-T-suuntaviivoja, joissa määritetään 
unionin liikenteen ensisijaiset kohteet, 
muun muassa  ilmastonmuutoshaasteen 
käsittely, yhdennetyn TEN-T-verkon 
tuleva kehitys ja multimodaalikäytävien 
käsite.
2.6.4 Komission valkoisessa kirjassa 
liikenteestä1 esitetään näkemys 
kilpailukykyisestä ja resurssitehokkaasta 
liikennejärjestelmästä ja korostetaan, että 
liikennealalla edellytetään huomattavaa 
kasvihuonekaasujen vähentämistä. 
Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen osalta 
tämä tarkoittaa keskittymistä liikenteen 
kestäviin muotoihin ja investoimista 
aloille, joilta saadaan eniten EU:n 
lisäarvoa, esimerkiksi Euroopan 
laajuisiin verkkoihin. Kun investoinnit on 
määritetty, ne on asetettava 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten 
ne edistävät liikkuvuutta, kestävyyttä, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.

2.6.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
keskitettävä investoinnit uuden 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
nykyisen infrastruktuurin kapasiteetin 
edistämiseen huomattavan 
ajanmukaistamisen avulla.
2.6.6 Meriliikenteen osalta satamia on 
kehitettävä tehokkaina tulo- ja 
lähtöpisteinä liittämällä ne 
täysimääräisesti maainfrastruktuuriin.
Etusija on annettava hankkeille, jotka 

                                               
1 Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää (COM(2011) 144 final).
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koskevat satamiin pääsyä ja 
sisämaayhteyksiä. Sisävesireittien 
kehittämisellä on vahvistettava niiden 
osuutta EU:n kestävissä 
rahtiliikenneverkoissa.
2.6.7 Erityisesti on pyrittävä 
täydentävyyteen yhteisesti hallinnoitujen 
EAKR:n ja koheesiorahaston sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineen, joka on 
kilpailulliseen hankkeiden valintaan 
perustuva suoraan hallinnoitu väline, 
infrastruktuuri-investointien välillä. 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 
rahoitetaan ydinverkostoon kuuluvia 
hankkeita (strategisesti tärkeimmät 
kattavan verkon osat), jotka tuovat eniten 
EU:n lisäarvoa ja joiden täytäntöönpano 
on monimutkaisinta TEN-T:n osalta: 
puuttuvat rajatylittävät yhteydet, keskeiset 
pullonkaulat ja multimodaalimuodot. 
Koheesiorahastossa keskitytään 
hankkeisiin, jotka tuovat paljon EU:n 
lisäarvoa, liikenneverkkojen 
pullonkaulojen poistamiseksi tukemalla 
TEN-T-infrastruktuuria sekä ydinverkon 
että kattavan verkon osalta.
2.6.8 Koheesiorahastosta ja 
rakennerahastoista rahoitetaan 
paikallisia ja alueellisia infrastruktuureja 
ja niiden yhteyksiä ensisijaisiin unionin 
verkkoihin myös energia- ja 
televiestintäaloilla.
2.6.9 Verkkojen Eurooppa -väline 
täydentää koheesio- ja rakennerahastoja, 
koska se esittää alue- ja 
paikalliskehityksen tavoitteiden 
saavuttamista infrastruktuurin osalta, 
jotta toiminnallisille ja yhdennetyille 
yhtenäismarkkinoille ja sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen voidaan tuoda 
mahdollisimman paljon lisäarvoa.

2.7 Liittymistä valmisteleva tukiväline, 
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, Euroopan 
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kehitysrahasto
2.7.1 Synergian lisäämiseen ulkoisten 
välineiden ja koheesiopolitiikan välillä on 
pyrittävä tehokkuuden lisäämiseksi 
yritettäessä saavuttaa monia unionin 
poliittisia tavoitteita. Erityisesti on 
kehitettävä synergiaa Euroopan 
kehitysrahaston, liittymistä valmistelevan 
välineen ja eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineen osalta.
2.7.2 Syvemmän alueellisen integraation, 
koheesiopolitiikkaan ja Euroopan 
naapuruusvälineisiin kuuluvien 
alueellisten yhteistyötoimien välisen 
synergian tarjoamista on hyödynnettävä  
Näiden välineiden välisen täydentävyyden 
luomiseen on parhaat mahdollisuudet 
rajat ylittävien yhteistyötoimien osalta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on siksi 
taattava, että nykyisiin toimiin liitetään 
juuri luodut Euroopan taloudellisen 
yhteistyön ryhmittymät ja otettava 
erityisesti huomioon koordinointi ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto.

3. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
koordinointimekanismi

3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava, että yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista rahoitetuilla toimilla luodaan 
synergiaa ja että valtavirtaistaminen 
johtaa hallinnollisten kustannusten ja 
rasitusten vähentämiseen itse paikalla.
3.2 Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
ministeriöiden ja hallintoviranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Niiden on 
erityisesti
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a) määritettävä toiminta-alueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen
kuuluvia rahastoja voidaan yhdistää 
täydentävästi yhden tai useamman tässä 
asetuksessa esitetyn temaattisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;
b) edistettävä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvasta yhdestä 
rahastosta vastaavien 
hallintoviranomaisten osallistumista 
muiden hallintoviranomaisten ja 
asiaankuuluvien ministeriöiden toimiin 
tukijärjestelmien kehittämisessä 
synergian takaamiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja useaa 
rahastoa koskevan lähestymistavan 
edistämiseksi;
c) perustettava yhteisiä 
seurantakomiteoita yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvia rahastoja 
täytäntöönpaneville ohjelmille ja 
kehitettävä muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelyä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten koordinoinnin 
helpottamiseksi;
d) hyödynnettävä hakijoille ja tuensaajille 
kohdennettuja sähköisen hallinnon 
ratkaisuja ja keskitettyjä palvelupisteitä, 
joissa annetaan neuvontaa saatavilla 
olevista tukimahdollisuuksista yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen kunkin rahaston 
avulla.

4. Alueellisen koordinoinnin ensisijaiset 
kohteet (rajat ylittävä, valtioiden välinen 
ja alueiden välinen)

4.1 Alueelliseen kehitykseen, työpaikkojen 
luomiseen ja yhteenkuuluvuuteen on 
suuret mahdollisuudet yhteistyössä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja jolla pyritään 
ylittämään luonnolliset rajat. Yhteisiin 
tarpeisiin perustuva yhteistyö yhteisellä 
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alueella on usein tehokkainta.
4.2 Rajatylittävä yhteistyö perustuu 
käsitykseen, että monet haasteet eivät 
pysähdy hallinnollisille rajoille. Tehokas 
vastaus edellyttää yhteistä ja yhteistyössä 
toteutettavaa toimintaa ja tiedon 
jakamista asianmukaisella alueellisella 
tasolla. 
4.3 Rajaseutuihin liittyviä 
mahdollisuuksia voidaan lisäksi 
hyödyntää paikallisesti suunnatuilla 
tukitoimenpiteillä.
4.4. Kaksi olemassa olevaa 
makroaluestrategiaa on viitoittanut tietä 
asianosaisten osapuolten järjestämiselle 
yhteisiin toimiin soveltuvalla alueellisella 
tasolla. Strategiat ovat lisänneet 
ymmärrystä yhteistyön tarpeellisuudesta 
sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita 
yksi jäsenvaltio ei voi yksin ratkaista, 
esimerkiksi Itämeren tai Tonavan 
puhdistaminen. Makroaluestrategioita ja 
muita alueellisen yhteistyön muotoja 
voidaan tukea sekä EAKR:stä että 
ESR:stä, ja makroaluestrategioiden tuen 
erityisehdot on esitettävä ohjelmissa.
4.5 Esteiden voittamisen on oltava osa 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen 
ohjelmasuunnittelua – nykyisten 
makroaluestrategioiden tavoitteiden pitää 
näkyä tarveanalyysissä ja 
asiaankuuluvien toimintaohjelmien 
tavoitteiden asettamisessa 
suunnitteluvaiheesta alkaen. Kyseiset 
strategiat täyttävät tehtävänsä vain, jos 
makroaluestrategioiden tavoitteet 
muodostavat osan strategisesta 
suunnittelusta koheesiopolitiikan 
ohjelmissa kyseessä olevilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
samalla varmistettava, että alueellisen 
yhteistyön ohjelmilla edistetään 
tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. Jäsenvaltiot ja alueet voivat 
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siten edistää yhteistyötä sekä testata, 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien poliittisten tavoitteiden tueksi. 
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä on 
käytettävä saamaan päätöksentekijät yli 
rajojen tekemään yhteistyötä yhteisten 
ongelmien ratkaisemiseksi.
4.7 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
katsottava alueellisen yhteistyön ohjelmat 
ensisijaisesti hyödyllisiksi välineiksi 
yhteistyön esteiden ylittämiseen, millä 
puolestaan tuettaisiin kansallisen ja 
alueellisen politiikan tavoitteita ja 
vaikutettaisiin ohjelma-aluetta laajemmin.
(Koko liitteessä on korvattava muoto ”on 
tehtävä” muodolla ”olisi tehtävä”, lukuun 
ottamatta viittauksia kumppanuuteen 
5 artiklan mukaisesti, jolloin on käytettävä 
muotoa ”tehdään”.)

Or. en

Tarkistus 535
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite -I

Komission teksti Tarkistus

Liite -I
Yhteinen strategiakehys

Tämän kehyksen tarkoituksena on toimia 
10 artiklan mukaisesti eri toimintalinjojen 
tavoitteiden koordinointi-, yhdentämis- ja 
tasapainottamiskeinona tietyissä 
alueellisissa puitteissa ja erityisesti 
keinona koordinoida ja tasapainottaa 
ensisijaisia investointikohteita 9 artiklassa 
esitettyjen temaattisten tavoitteiden 
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kanssa.
Tämän liitteen sisältämän kehyksen 
lisäksi komission olisi tuettava 
jäsenvaltioita ja alueita hyväksymällä 
valikoima, joka ei ole tyhjentävä, 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
rahastoja koskevista suositelluista 
toimista delegoidun säädöksen muodossa 
142 artiklan mukaisesti. Tämän 
valikoiman, joka ei ole tyhjentävä, olisi 
tarjottava yhteisen strategiakehyksen 
osana jäsenvaltioille ja alueille neuvontaa 
siitä, miten ne voivat siirtää tämän 
asetuksen 9 artiklassa esitetyt temaattiset 
tavoitteet ohjelmasuunnitteluun ja ottaa 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet, 
haasteet ja mahdollisuudet ja kestävän 
aluekehityksen tarvittavan joustavuuden.

1. Laaja-alaiset periaatteet ja monialaiset 
haasteet

1.1 Kumppanuus ja monitasoinen hallinto 
1.1.1 Monitasoisen hallinnon periaate 
edellyttää koordinoitua toimintaa, joka 
toteutetaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaan ja 
kumppanuudessa. Se on toteutettava myös 
toiminnallisessa ja institutionalisoidussa 
yhteistyössä, erityisesti unionin 
toimintalinjojen laatimisen ja 
täytäntöönpanon osalta. Yksiselitteisellä 
viittauksella monitasoiseen hallintoon 
tässä asetuksessa vahvistetaan kyseistä 
periaatetta ja tuodan lisäarvoa itse 
koheesiopolitiikalle.
1.1.2 Monitasohallintoperiaatetta on 
noudatettava sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen koheesion aikaansaamiseksi ja 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
1.1.3. Jäsenvaltiot järjestävät 5 artiklan 
mukaisesti kumppanuuden toimivaltaisten 
alueellisten, paikallisten, 
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kaupunkialueiden ja muiden 
viranomaisten, taloudellisten 
kumppaneiden ja työmarkkinaosapuolten 
edustajien ja kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien elinten kanssa, mukaan 
luettuna ympäristökumppanit, 
kansalaisjärjestöt ja sukupuolten tasa-
arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä 
vastaavat elimet ja sosiaalista osallisuutta 
edistävät kansalaisjärjestöt ja kulttuuri-, 
koulutus- ja nuorisopolitiikan alalla 
toimivat järjestöt. Erityistä huomiota 
kiinnitetään ryhmiin, joihin ohjelmat 
saattavat vaikuttaa kielteisesti ja joilla 
saattaa olla vaikeuksia vaikuttaa niihin.
1.1.4 Tehokkaan monitasohallinnon 
takaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
a) kumppanuuden toteuttaminen 
5 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti; 
b) koordinointimekanismien 
perustaminen hallinnon eri tasojen välille 
vastaavien perustuslaillista valtaa 
koskevien järjestelmien mukaisesti;
c) säännöllinen tiedottaminen 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.

1.1.4 Kaikissa yhteisiä säännöksia 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanossa 
kumppanuus on järjestettävä siten, että 
paikallis- ja alueviranomaiset saadaan 
osallistumaan suoraan 
kumppanuussopimusten valmisteluun ja 
myös kyseisten ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Työmarkkina- ja 
talousosapuolet, muut julkiset 
viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, mukaan luettuna 
ympäristökumppanit, kansalaisjärjestöt ja 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet on myös 
otettava mukaan kumppanuuden 
takaamiseksi kaikissa politiikan 
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täytäntöönpanon vaiheissa. Kumppanuus 
järjestetään seuraavasti:
a) Kumppaneiden olisi edustettava eri 
alueellisia tasoja jäsenvaltioiden 
institutionaalisen rakenteen mukaisesti, ja 
kumppanuus perustetaan seuraavien 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti:
(i) eri kumppaneiden edustus perustuu 
niiden vastaaviin vastuisiin ohjelmien 
täytäntöönpanon aikana,
(ii) kumppanit valitsevat ja nimeävät omat 
jäsenensä valvontakomiteoihin ja muihin 
neuvoa-antaviin elimiin ja työryhmiin, 
jotka perustetaan yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen puitteissa,
(iii) valvontakomiteoiden koostumus on 
moninainen ja siinä noudatetaan 
sukupuolten tasa-arvoa, 
(iv) luettelo valvontakomiteoiden ja 
muiden työryhmien jäsenistä julkaistaan, 

(v) kaikki valitut kumppanit ovat tietoisia 
luottamuksellisuuteen ja eturistiriitaan 
liittyvistä velvollisuuksistaan 
erityiskoulutuksen ja velvollisuuksien 
virallistamista koskevan allekirjoitetun 
lausunnon ansiosta.
b) Kumppanit osallistuvat suoraan 
kumppanuussopimusten valmisteluun ja 
kaikkiin ohjelmien valmistelu-, 
täytäntöönpano, seuranta- ja 
arviointivaiheisiin.
1.1.6 Yhteistyössä kumppanien kanssa 
noudatetaan parhaita käytäntöjä. Kukin 
jäsenvaltio takaa teknisen tuen riittävän 
tason helpottaakseen kumppanien 
mukaantuloa ja osallistumista kaikissa 
ohjelmasuunnitteluprosessin vaiheissa.
1.1.7 Jäsenvaltio perustaa kumppanuuden 
noudattaen seuraavia menettelyä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia: 
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(i) tietojen oikea-aikainen julkistaminen 
strategisia asiakirjoja koskevien 
keskustelujen aikana, 
(ii) riittävä aika sidosryhmille 
analysointiin, niiden jäsenten ja 
vaalipiirien asukkaiden kuulemiseen ja 
palautteen antamiseen asiakirjoista, 
(iii) asianmukaiset kanavat sidosryhmille 
kysymysten esittämiseen tai ehdotusten tai 
huomautusten esittämiseen, 
(iv) avoimuus tavassa, jolla kumppanien 
ehdotukset ja huomautukset otetaan 
huomioon, mukaan luettuna perustelut, 
mikäli huomautukset torjutaan ja 
(v) kuulemisten tulosten jakaminen.

1.1.8 Lisäksi olisi otettava huomioon 
tämän prosessin esteettömyys vammaisille 
myös fyysisen ympäristön kannalta.

1.2 Kestävä kehitys
1.2.1 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklassa esitetty 
kestävän kehityksen periaate liittyy 
edistyksen käsitteeseen, jonka mukaan 
sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset 
näkökohdat on yhdistettävä, kun 
käsitellään nykyisten ja tulevien 
sukupolvien hyvinvointia ja 
elämänlaadun parantamista.
1.2.2 Kestävää kehitystä koskevien 
näkökohtien sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen on siksi oltava olennainen 
osa jokaista suunnitelmaa, suunnittelusta 
toteutukseen ja seurannassa arviointiin. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamatta jättäminen voidaan sallia 
vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
edellyttäen, että selkeät 
lieventämistoimenpiteet ovat käytössä.
1.2.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
kohtaamiinsa monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi otettava käyttöön kaikki 
saatavilla oleva unionin poliittiset 
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välineet. Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjumista varten resurssit on keskitettävä 
ennaltaehkäiseviin ja lieventäviin 
toimenpiteisiin. Kaikkien uusien yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvien rahastojen 
tuella tehtyjen investointien on oltava 
luonteeltaan sellaisia, että ne pystyvät 
luonnostaan vastustamaan 
ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutuksia.
1.2.4 EAKR:stä ja koheesiorahastosta on 
edelleen tehtävä suuria investointeja 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureihin vesipuitedirektiivin 1
ja muiden asiaankuuluvien direktiivien 
vaatimusten täyttämiseksi. Kestävien 
toimien edistämiseen tähtääviä 
teknologisia ratkaisuja on olemassa ja 
uusia ilmenemässä, ja siksi EAKR:stä on 
edelleen annettava tutkimukselle tukea 
tällä alueella. Kyseisen tuen tavoitteena 
on Horisontti 2020 -ohjelmassa katettujen 
toimenpiteiden täydentäminen. Luonnon 
monimuotoisuutta koskeville toimille 
voidaan antaa tukea EAKR:n ja meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. EAKR:ää 
voidaan käyttää myös antamaan tukea 
maan hoitajille, jos pakolliset 
ympäristövaatimukset aiheuttavat
aluekohtaisia haittoja.

1.2.5 Kestävän kehityksen edistäminen ei 
saa olla tekninen toimenpide. Sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
sisällytetään yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen kaikkeen itse paikalla 
toteutettavaan toimintaan, 
hallintoviranomaisten on otettava 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti tämä 
tavoite huomioon koko ohjelman 
elinkaaressa, ja niiden on omaksuttava 
aiempaa aktiivisempi lähestymistapa 
toimien ympäristön kannalta haitallisten 
vaikutusten vähentämiseen toteuttamalla 

                                               
1 EUVL Viite..... Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2000 antama direktiivi 2000/60/EY,
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muun muassa seuraavat toimet:
a) investointien ohjaaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin,

b) investointitarpeen huolellinen 
punnitseminen, jos kyseisillä 
investoinneilla on huomattava kielteinen 
ympäristövaikutus,
c) pitkän aikavälin näkökulman 
omaksuminen, kun verrataan investointia 
koskevien vaihtoehtoisten menetelmien 
elinkaarikustannuksia,
d) vihreiden julkisten hankintojen 
käyttäminen.
1.3 Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys
1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
poistaakseen epätasa-arvon, edistääkseen 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
estääkseen kaiken sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa koskevaa tavoitetta ja toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen 
kaiken syrjinnän yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista osarahoitettujen ohjelmien 
toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa ja esitettävä 
selkeästi toimet, joilla tämä periaate 
otetaan huomioon ohjelmissa.
1.3.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
edistettävä SEUT-sopimuksen 8 artiklassa 
esitettyä tavoitetta miesten ja naisten tasa-
arvosta ja taattava sen ottaminen mukaan 
kaikkeen yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen toimien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
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seurantaan ja arviointiin ja edistettävä 
sukupuolinäkökulman käyttöä sitovana 
periaatteena. EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmissa olisi 
yksiselitteisesti eriteltävä näiden 
rahastojen odotettu vaikutus sukupuolten 
tasa-arvoon esittämällä yksityiskohtaisesti 
tavoitteet ja välineet. Sukupuolianalyysi 
olisi sisällytettävä toimen tavoitteita 
koskevaan analyysiin. 
Seurantajärjestelmät ja tietojen 
kerääminen ovat myös olennaisia selkeän 
näkemyksen saamiseksi siitä, miten 
ohjelmissa saavutetaan sukupuolten tasa-
arvoa koskevat tavoitteet. Edistys 
osoitetaan soveltamalla laaja-alaisia 
indikaattoreita. Sukupuolten tasa-arvon 
edistämisestä vastaavien asiaankuuluvien 
elinten osallistuminen kumppanuuteen 
olisi taattava. Suositellaan lujasti 
järjestämään pysyvät rakenteet tai 
yksiselitteisesti osoittamaan olemassa 
oleville rakenteille tehtävä antaa 
neuvontaa sukupuolten tasa-arvosta, jotta 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen valmistelussa, 
seurannassa ja arvioinnissa voidaan 
tarjota tarvittavaa asiantuntemusta.
Naisten suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elähdyttäisi unionin 
taloutta. Kyseistä toimintaa koskevien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
nostamalla naisten työllisyysastetta on 
ratkaisevaa Eurooppa 2020 -strategian 
sekä miesten että naisten 75 prosentin 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Esteitä naisten osallistumiselle 
työmarkkinoille on siksi käsiteltävä 
täysimääräisesti muun muassa 
vähentämällä työmarkkinoiden 
eriytymistä ammatin ja alan mukaan 
muun muassa kannustamalla naisia 
osallistumaan T&K-alalle ja ottamaan 
naispuoliset työntekijät mukaan vihreitä 
työpaikkoja koskevaan koulutukseen ja 
ammattikoulutukseen. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on taattava, että ESR:n, 
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EAKR:n, koheesiorahaston, meri- ja 
kalatalousrahaston ja maaseuturahaston 
lisäksi myös rahoitustoimilla, joilla 
edistetään naisten taloudellista 
riippumattomuutta, edistetään 
asianmukaisen tasapainon 
aikaansaamista työ- ja perhe-elämän 
välillä, ja että niillä edistetään naisten 
mahdollisuuksia yrittäjinä.
1.3.4 Seuranta- ja arviointiohjelmilla 
autetaan mittaamaan yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien
rahastojen odotettua vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoon.
1.3.5. Tasa-arvoelinten ESR:n EAKR:n ja 
koheesiorahaston ohjelmista antamilla 
lausunnoilla pyritään varmistamaan, että 
kaikki tarvittavat säännökset ovat 
käytössä. Tasa-arvoelinten tai muiden 
syrjintää aktiivisesti torjuvien järjestöjen 
osallistumista suositellaan voimakkaasti 
myös siksi, että rahastojen valmisteluun, 
seurantaan ja arviointiin voidaan tarjota 
riittävä asiantuntemus.

1.4 Esteettömyys
1.4.1 Kaikkien yleisölle tarjottujen ja 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista osarahoitettujen 
tuotteiden ja palvelujen on oltava 
esteettömiä. Erityisesti rakennetun 
ympäristön, liikenteen ja tieto- ja 
viestintätekniikan esteettömyys on 
olennaista heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, muun muassa 
liikuntarajoitteisten ja vammaisten 
ihmisten, osallistamiseksi ottamalla 
erityisesti huomioon 3. toukokuuta 2008 
alkaen voimassa ollut YK:n yleissopimus 
vammaisten oikeuksista ja EU:n toimet 
YK:n yleissopimuksen täytäntöön 
panemiseksi.
1.4.2 On olennaisen tärkeää käsitellä 
asianmukaisesti kauimpana 
työmarkkinoista olevien, vammaisten, 
siirtolaisten, pakolaisten ja 
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turvapaikanhakijoiden, kodittomien ja 
muiden köyhyysriskissä olevien ryhmien, 
lasten ja nuorten, iäkkäiden ihmisten, 
etnisten vähemmistöjen ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
tarpeita, jotta he voivat päästä paremmin 
työmarkkinoilla ja osallistua 
täysimääräisesti yhteiskuntaan.
1.4.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edelleen edistettävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta yhdenvertaisesti 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kanssa kaikilla EU:n 
alueilla, jos Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet halutaan saavuttaa. ESR:n 
vähimmäisosuus kussakin alueluokassa 
määritetään asetuksen (EU) N:o … 
(yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) 
84 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jolloin 
ESR:n yleinen vähimmäisosuus on 
25 prosenttia koheesiopolitiikalle 
osoitetusta määrärahasta (lukuun 
ottamatta Verkkojen Eurooppa 
-välinettä).

1.5 Väestörakenne
1.5.1 Väestörakenteen muutokseen 
sopeutuminen on yksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden ydinhaasteista tulevina 
vuosikymmeninä. Pienemmän 
työssäkäyvän väestön ja suuremman 
eläkkeellä olevan väestön yhdistelmä saa 
aikaan ylimääräistä rasitusta 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmille ja 
siten unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle.
1.5.2 Väestörakenteen muutos aiheuttaa 
uusia haasteita. Tällaisia väestörakenteen 
kehityskulkuja on tutkittava ja niihin on 
vastattava erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jolla erilaiset 
kehityssuuntaukset näkyvät. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
turvauduttava yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluviin 
rahastoihin kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita väestörakenteen ongelmiin 
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puuttumiseksi ja senioritalouden 
kehittämistä koskevien mahdollisuuksien 
kehittämiseksi.
1.5.3 Iäkkäiden ihmisten 
työmahdollisuuksien edistäminen tuo 
monia etuja ihmisille, yhteiskunnille ja 
valtioiden talouksille. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on käytettävä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvia rahastoja ryhtyäkseen toimiin, 
joilla helpotetaan kaikkien ikäryhmien 
osallistamista. Kaikkien olemassa olevien 
inhimillisten resurssien hyödyntäminen 
parhaalla mahdollisella tavalla, muun 
muassa toteuttamalla toimenpiteitä 
nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi, on 
yksi yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
kiireellisimpiä tehtäviä edistettäessä koko 
unionin väestön mahdollisuuksien 
hyödyntämistä mahdollisimman paljon. 
Tämä saadaan aikaan parantamalla 
koulutuksen saatavuutta ja sen 
vähimmäistaso ja laatua sekä edistämällä 
sosiaalisia tukirakenteita. Investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin 
edistäisivät myös kaikkien unionin 
kansalaisten pitkää ja tervettä työelämää 
koskevan tavoitteen saavuttamista.
1.5.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
ohjelmiaan laatiessaan otettava huomioon 
väestörakenteen muutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Väestörakenteen 
muutoksesta eniten kärsivillä alueilla 
toimenpiteiksi on määritettävä seuraavat:
a) väestörakenteen uudistumisen tuki 
tarjoamalla perheille paremmat
olosuhteet ja parantamalla työ-, yksityis-
ja perhe-elämän tasapainoa;
b) työllisyyden vauhdittaminen; 
tuottavuuden ja taloudellisen 
tehokkuuden lisääminen investoimalla 
koulutukseen ja tutkimukseen;
c) keskittyminen koulutuksen ja 
sosiaalisten tukirakenteiden riittävyyteen 
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ja laatuun
ja
d) terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon 
kustannustehokkaan tarjoamisen 
takaaminen, mukaan luettuna 
investoinnit infrastruktuuriin.

1.6 Yhdennetty lähestymistapa
1.6.1 Yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on perustekijä vastatessa 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja alueiden 
kohtaamiin haasteisiin. Kyseiset haasteet 
liittyvät globalisaation, ympäristö- ja 
energianäkökohtien, ikään liittyvien 
ongelmien ja väestörakenteen muutoksen, 
teknologisen muutoksen ja 
innovaatiotarpeiden ja tulojen epätasa-
arvon ja yhteiskunnallisen eriytymisen 
vaikutuksiin. Näiden kysymysten 
monimutkaisuus ja niiden liittyminen 
toisiinsa tarkoittaa, että ratkaisujen on 
onnistuakseen oltava yhdennettyjä, 
monialaisia ja moniulottuvuuksisia.
1.6.2 Tässä yhteydessä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla on 
mahdollista yhdistää eri EU:n rahastojen 
voimat yhdennetyiksi paketeiksi, jotka on 
räätälöity sopimaan paikallisiin ja 
alueellisiin erityistarpeisiin 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien saavuttamiseksi.
1.6.3 Laatiessaan strategioitaan ja 
ohjelmiaan asianmukaisimpien toimien 
määrittämiseksi Eurooppa 2020 
-strategian tueksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota vallitseviin alueelliseen, 
rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
piirteisiin, kuten kyseessä olevien 
alueiden liitettävyyteen, 
työllisyysrakenteisiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen, kaupungin ja maaseudun 
välisiin yhteyksiin, eri alojen väliseen 
paikalliseen riippuvuuteen,
kulttuuriperintöön, ikääntymiseen, 
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väestörakenteen muutoksiin ja niin 
edelleen.
1.6.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
analysoitava, mitkä niiden kohtaamat 
suurimmat haasteet ovat. Vastauksena 
kyseisiin haasteisiin niiden on myös 
käsiteltävä kysymyksiä siitä, mitkä ovat 
niiden kansalaisten hyvinvoinnin erityisiä 
näkökohtia, joihin ne haluavat vaikuttaa 
ja joita ne haluavat edistää politiikkansa 
avulla, ja siitä, miten politiikkaa on 
suunniteltava ja toteutettava kyseessä 
olevan jäsenvaltion tai alueen erityisissä 
puitteissa.
1.6.5 Erityisiin alueellisiin tarpeisiin 
räätälöityjen asianmukaisten toimien 
edistämiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on kehitettävä edelleen yhdennettyä 
alueellista lähestymistapaa politiikan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Yhdennettyjä alueellisia investointeja 
koskevan menetelmän olisi oltava tärkein 
väline tasapainoisen kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, koska siinä on 
mahdollisuudet edistää työllisyyttä, 
sosiaalista osallisuutta ja vaurautta 
ottamalla huomioon asiaankuuluvat 
taustanäkökohdat mutta keskittymällä 
seuraavien keskeisten osien perustaan:
a) arviointi alueen Eurooppa 2020 
-strategiaan kuuluvista 
kehitysmahdollisuuksista ja 
-valmiuksista;
b) arviointi alueen kehityshaasteista ja 
sen valmiuksista käsitellä niitä;

c) asianmukaisen alueellisen toiminta-
alan ja puitteiden huomioon ottaminen 
politiikan suunnittelua ja toteuttamista 
varten toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;
d) yhden tai useamman eri temaattisiin 
tavoitteisiin kuuluvan täydentävän 
ensisijaisen investointikohteen 
yhdistäminen yhteen toimintalinjaan tai 
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yhteen ohjelmaan;
e) tehokkaan politiikan toteuttamiseksi 
tarvittavien monitasoisen hallinnon 
järjestelyjen suunnittelu;
f) politiikan seurannassa ja arvioinnissa 
käytettävien asianmukaisten tulos- ja 
tuotosindikaattorien valinta.

2. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen synergia 
ja koordinointi muiden EU:n 
politiikanalojen välineiden kanssa

2.1 Johdanto
2.1.1 Mahdollisimman hyvien kestävää 
kasvua ja paikallista kehitystä koskevien 
tulosten saavuttamiseksi on tärkeää 
koordinoida kaikkia unionin 
politiikanaloja ja niihin liittyviä välineitä, 
joilla on osuus taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
paremmin tasapainotetun alueellisen 
kehityksen aikaansaamisessa EU:ssa. 
Tämän on toteuduttava unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten ja alueellisten 
talousarvioiden parempana 
koordinointina yhteisen poliittisten 
ensisijaisten tavoitteiden rahoittamisessa 
sekä paremmassa alakohtaisessa 
yhteistyössä EU:n ja kansallisten ja 
alueellisten elinten välillä.
2.1.2 Synergia ja koordinointi eivät 
tarkoita kaikille sopivaa yhtä ratkaisua. 
Tässä yhteydessä on tarpeen tehdä 
tarkempi analyysi unionin toimien 
vaikutuksesta alueilla ja 
yhteenkuuluvuuteen, jotta voidaan edistää 
tehokasta synergiaa ja määritellä ja 
edistää sopivimpia paikallisen ja 
alueellisen investoimisen tukemista 
koskevia keinoja EU:n tasolla.
2.1.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava ohjelma- ja 
täytäntöönpanovaiheissa yhdenmukaisuus 
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yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista tuettujen toimien ja 
muiden EU:n politiikanalojen tavoitteiden 
välillä. Tätä varten niiden on pyrittävä
a) määrittämään ja hyödyntämään 
unionin eri välineiden välisiä 
täydentävyyksiä kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä 
suunnitteluvaiheessa että 
täytäntöönpanon aikana;
b) parantamaan nykyisiä rakenteita ja 
tarvittaessa perustamaan uusia, joilla 
helpotetaan kansallisen tason 
koordinoinnin eri välineitä ja rakenteita 
koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
strategista määrittämistä, välttämään 
päällekkäisiä toimia ja määrittämään alat, 
joilla tarvitaan täydentävää 
rahoitustukea;
c) hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuutta yhdistää tuki eri välineistä 
tukeen yksittäisille toimille ja tekemään 
tiivistä yhteistyötä muiden kansallisten 
välineiden täytäntöönpanosta vastaavien 
kanssa yhtenäisten ja valtavirtaistettujen 
rahoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi 
edunsaajille.

2.2. Horisontti 2020 -puiteohjelma
2.2.1 On olennaisen tärkeää vahvistaa 
synergiaa ja täydentävyyttä 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman välillä ja laatia samalla 
selkeä jako niiden toimialueiden välille.
2.2.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
erityisesti laadittava kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia (T&I) älykästä 
erikoistumista varten kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Nämä 
strategiat on laadittava tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten tai alueellistan 
hallintoviranomaisten ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan suoraan kuuluvien 
viranomaisten kanssa, mutta siihen on 
otettava mukaan myös sidosryhmiä, kuten 
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yliopistoja ja korkeakoululaitoksia, 
paikallista teollisuutta ja 
työmarkkinaosapuolia. Kyseisissä 
innovaatiostrategioissa on otettava 
huomioon sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan johtavat että siitä 
johtuvat alku- ja loppuvaiheen toimet.
2.2.3 Alkuvaiheen toimia, joissa 
valmistellaan alueellisia T&I-toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 
-hankkeisiin (huippuosaamisen 
portaikko), joita kehitetään valmiuksien 
vahvistamisen avulla. Tiedotusta ja 
yhteistyötä Horisontti 2020 
-puiteohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden ja yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen hallintoviranomaisten välillä 
on vahvistettava, erityisesti kaikkien 
sellaisten Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan valittujen hankkeiden 
osalta, joita ei ole rahoitettu varojen 
puutteen vuoksi.
2.2.4 Loppuvaiheen toimissa on tarjottava 
keinot hyödyntää ja levittää 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavia 
T&I-tuloksia markkinoille, ja ne voivat 
olla muun muassa seuraavia: 
pilottilaitokset ja demonstrointitilat, 
todisteet suunnittelusta ja varhaisvaiheen 
rahoitukset, hautomotilat, sovellettu 
tutkimus, erityiset teollisuuden ja 
teknologian siirtovalmiudet ja klusterien 
tuki.
2.2.5 Kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille on tarjottava yhteistä tukea 
kyseisten innovaatiostrategioiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, ja ne 
voivat sisältää tuen eurooppalaista etua 
koskevien T&I-infrastruktuurien 
yhteisrahoituksen mahdollisuuksien 
määrittämiseen, kansainvälisen yhteistyön 
edistämisen, metodologisen tuen 
vertaisarvioinnin avulla, hyvien 
käytäntöjen vaihdon ja alueiden välisen 
koulutuksen.
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2.2.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
harkittava seuraavia täydentäviä 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
hyödyntämään niiden huippuosaamista ja 
innovointia koskevia mahdollisuuksia 
tavalla, joka täydentää Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa ja luo synergiaa sen 
kanssa:
a) nykyisten osaamiskeskusten ja 
vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden 
innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vastaaviin johtaviin keskuksiin muualla 
Euroopassa;
b) yhteyksien rakentaminen 
innovatiivisten klusterien kanssa ja 
huippuosaamisen tunnustaminen 
vähemmän kehittyneillä seuduilla;
c) ERA-tuolien perustaminen 
huippututkijoiden houkuttelemiseksi 
ja
d) tuki tutkijoiden ja innovaattoreiden 
pääsylle kansainvälisiin verkostoihin.

2.3 Life-ohjelma
2.3.1 Synergiaa ilmastonmuutoksen 
lieventämistä, ympäristönsuojelua ja 
resurssitehokkuutta koskevien unionin 
poliittisten välineiden (sekä 
rahoitusvälineiden ja muiden kuin 
rahoitusvälineiden) kanssa on 
hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan.
2.3.2 Koska ohjelmilla edistetään 
kestävän kasvun tavoitteita vahvemmalla 
temaattisella keskittämisellä ja 
vahvistetun kestävän kehityksen 
periaatteella, 2.3.1 kohdassa tarkoitettu 
synergia kuuluu erottamattomasti yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen sääntelypuitteisiin.
2.3.3 Life-ohjelman synergiaa erityisesti 
luontoon (esimerkiksi ekosysteemipalvelut 
ja luonnon monimuotoisuus), veteen, 
jätteeseen, ilmaan, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastonmuutokseen 
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sopeutumiseen liittyviä aloja koskevien 
yhdennettyjen hankkeiden kanssa on 
edistettävä. Koordinointi Life-ohjelman 
kanssa on taattava tukemalla hankkeita, 
jotka ovat luonteeltaan täydentäviä, sekä 
edistämällä Life-ohjelman nojalla 
vahvistettujen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.
2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointien, 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutustenarviointien, strategisten 
ympäristöarviointien ja muiden 
asiaankuuluvien välineiden käyttöä on 
edistettävä, jotta voidaan ottaa huomioon 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
ja ilmastonmuutoksen vaikutukset 
alueellisessa suunnittelussa (mukaan 
luettuna makroaluestrategiat) ja 
alueellisessa ja paikallisessa 
päätöksenteossa.
2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia ja innovatiivisten 
teknologioiden mukauttamista 
vihreämmän talouden luomiseksi.
2.3.6 Valmiuksien kehittäminen on 
ennakkoedellytys näiden toimien 
toteuttamiseksi, ja sillä on edistettävä 
mahdollisuuksia ja kehitettävä sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten että 
kumppaneiden taitoja.
2.3.7 Koska ympäristöhaasteet eivät 
seuraa hallinnollisia rajoja, EU:n, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten rajat ylittävä, alueiden 
välinen ja valtioiden välinen yhteistyö 
luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen suojelun osalta kaikilla 
alueilla on erittäin tärkeää. Alueellisen 
yhteistyön mahdollisuuksien ja tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen
vaihdon paremmalla käytöllä edistettäisiin 
huomattavasti ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
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2.3.8 Lisäksi rahoitusta yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista on koordinoitava 
NER 300 -ohjelman tuella. Siinä 
käytetään huutokauppaoikeuksien tuloja 
EU:n päästökauppajärjestelmästä 1

2.4 Erasmus kaikille -ohjelma
2.4.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Erasmus kaikille -ohjelman 
välillä on lisättävä investointien ihmisiin 
kohdistuvan vaikutuksen lisäämiseksi 
mahdollisimman paljon. 
2.4.2 Tällaisella yhdennetyllä 
investoinnilla hyödytetään ratkaisevasti 
sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa 
edistämällä kasvua ja vaurautta, 
lisäämällä kulttuurienvälistä ymmärrystä, 
tarjoamalla laaja pääsy yleissivistävään 
koulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen sekä viralliseen että 
epäviralliseen ja antamalla kimmokkeita 
nuorisoaloitteille, kansalaistoimille ja 
kaikille sukupolville tarkoitetuille toimille. 
2.4.3 Komission ehdottamassa uudessa 
Erasmus kaikille -koulutusohjelmassa 
tuetaan pääasiassa valtioiden välisiä 
hankkeita, kun taas koheesiopolitiikassa 
keskitytään enemmän alueelliseen ja 
kansalliseen ulottuvuuteen. 
2.4.4 Jäsenvaltioita ja alueita 
kannustetaan testaamaan valtioiden 
välisestä yhteistyöstä Erasmus kaikille 
-ohjelman avulla saatavia välineitä ja 
menetelmiä ja panemaan ne sitten 
täytäntöön alueellaan yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen avulla.

                                               
1 EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Komission päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, 
sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen 
hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä 
teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (2010/670/EU) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32–46
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2.4.5 Komission ja jäsenvaltioiden on 
taattava tehokas koordinointi 
koheesiopolitiikan ja Erasmus kaikille 
-ohjelman välillä erottamalla selkeästi 
tuetut investointityypit ja kohderyhmät.
Erasmus kaikille -ohjelman tuki 
keskitetään opiskelijoiden, nuorison ja 
henkilöstön valtioiden väliseen 
oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, 
strategisiin kumppanuuksiin järjestöjen ja 
laitosten välillä koko Euroopassa ja 
toimiin, joilla tuetaan politiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. 
2.4.7 Koheesiopolitiikan pääasialliset 
ensisijaiset investointikohteet ovat  
koulutus (lastentarhojen, ala- ja 
yläkoulujen, yliopistojen 
infrastruktuurien tuki), 
työmarkkinakoulutus (sen 
varmistamiseksi, että kaikkia työtä 
hakevia tai muuttavia aikuisia voidaan 
tukea heidän urallaan (kuten tehtiin osa-
ohjelmassa Leonardo da Vinci, PLM-
toimessa Ihmiset työmarkkinoilla) kuin 
myös yleisesti aikuisopiskelijoita.
2.4.8 Parempia tuloksia saadaan lisäksi 
lisäämällä varoja liikkuvuudelle ja 
toimille, joilla valtavirtaistetaan EU:n 
tasolla määritetyt parhaat käytännöt ja 
innovatiiviset hankkeet uuteen 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua 
koskevaan ohjelmaan ja varmistetaan 
todellinen, avoin ja helposti saatavilla 
oleva viestintä kansalaisille EU:n, 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

2.5 Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva ohjelma
2.5.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Euroopan unionin 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman välillä on lisättävä 
pyrittäessä edistämään Eurooppa 2020 
-strategian, sen yleistavoitteiden, 
lippulaiva-aloitteiden, yhdennettyjen 
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suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen 
täytäntöönpanoa tarjoamalla 
rahoitustukea Euroopan unionin 
tavoitteille laadukkaan työllisyyden 
korkean tason edistämiseksi, riittävän ja 
kunnollisen sosiaalisen suojelun 
takaamiseksi, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseksi, työolojen 
parantamiseksi ja nuorten työllisyys- ja 
koulutustilanteen parantamiseksi.
2.5.2. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että 
rakennerahastojen, erityisesti ESR:n ja 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman puitteissa toteutetut 
toimet ovat yhdenmukaisia muiden 
unionin toimien kanssa ja täydentävät 
niitä sosiaalisen sosiaalisen 
vuoropuhelun, oikeuden ja 
perusoikeuksien, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, yleissivistävän 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 
lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin, 
nuorisopolitiikan, 
maahanmuuttopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yrittäjyyden, 
terveydenhuollon, työolojen, 
laajentumisen ja ulkoisten suhteiden ja 
yleisen talouspolitiikan kaltaisilla aloilla.
2.5. Raja-alueilla rajat ylittävillä EURES-
kumppanuuksilla on merkittävä asema 
todellisten eurooppalaisten 
työmarkkinoiden luomisessa. Rajat 
ylittäviä EURES-kumppanuuksia olisi 
siksi tuettava edelleen laaja-alaisten 
unionin toimien puitteissa, mitä voitaisiin 
täydentää kansallisilla varoilla tai 
ESR:llä.
2.5.4 Täydentävyyden takaamiseksi 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaan ohjelmaan kuuluvia toimia 
olisi koordinoitava tiiviisti 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutettujen 
toimien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
koordinoitava vastaavia yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
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kuuluviin rahastoihin liittyviä toimia, 
erityisesti ESR:ään ja EAKR:ään liittyviä 
toimia, niiden toimien kanssa, jotka 
kuuluvat sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan ohjelman 
mikrorahoituspilariin, jonka 
tarkoituksena on lisätä pääsyä 
mikrorahoitukseen ja sen saatavuutta 
ihmisille, jotka ovat menettäneet tai 
saattavat menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä uudelleen 
työmarkkinoille, sekä ihmisille, jotka ovat 
vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti, ja 
haavoittuville ihmisille, jotka ovat 
heikossa asemassa tavanomaisille 
luottomarkkinoille pääsyssä ja jotka 
haluavat perustaa oman mikroyrityksen, 
mukaan luettuna itsenäinen elinkeinon 
harjoittaminen, harjoittamatta ikään 
perustuvaa syrjintää, sekä 
mikroyrityksille, erityisesti sosiaalisessa 
taloudessa, ja mikroyrityksille, jotka 
työllistävät työmarkkinoilta kauimpana 
olevia ihmisiä.
Euroopan parlamentin aloitteesta 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota 
koskevaan ohjelmaan kuuluvasta 
nuorisoaloitteiden toimintalinjasta 
tuetaan alle 25-vuotiaille ihmisille 
suunnattuja toimia, muun muassa toimia, 
joilla ehkäistään koulun keskeyttämistä 
erityisesti koulutukseen 
uudelleenintegroinnilla, kehitetään 
taitoja, jotka ovat merkityksellisilä 
työmarkkinoilla, tuodaan työllisyyden, 
yleissivistävän koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen maailmat 
lähemmäksi toisiaan, tuetaan 
ensimmäistä työkokemusta ja työpaikalla 
annettavaa koulutusta, jotta nuorille 
voidaan taata mahdollisuudet hankkia 
sekä asiaankuuluvat taidot että 
työkokemusta, ja harjoittelupaikkojen 
laatua ja tuetaan nuorten pääsyä 
työmarkkinoille. Näiden toimien 
vahvistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi laadittava vastaavia toimia 
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yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluviin rahastoihin kuuluvissa 
ohjelmissa.

2.6 Verkkojen Eurooppa -väline + 
Euroopan laajuiset verko, energia- ja 
televiestintäverkot
2.6.1 EU:n lisäarvon lisäämiseksi EAKR 
ja koheesiorahasto, Euroopan laajuiset 
verkot ja Verkkojen Eurooppa -väline on 
suunniteltava tiiviissä yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että erityyppisten 
infrastruktuurien (liikenteessä, energiassa 
ja televiestinnässä) mahdollisimman hyvät 
yhteydet paikallisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla taataan. Rahastoista 
on taattava mahdollisimman suuri 
vipuvoima hankkeille, joilla on EU:n ja 
yhtenäismarkkinoiden ulottuvuus, 
erityisesti ensisijaisissa liikenne-, energia-
ja digitaaliverkoissa.
2.6.2 Aivan kuten kansallista 
infrastruktuuria on suunniteltava 
johdonmukaisesti sekä ottamalla 
huomioon unionin rajat ylittävien 
yhteyksien kehitys että kehittämällä 
yhteyksiä yli alueiden jäsenvaltiossa, 
suunnitelmien on perustuttava todelliseen 
ja ennakoituun liikennekysyntään ja 
niissä on määritettävä puuttuvat yhteydet 
ja pullonkaulat. Investoinneilla alueiden 
liitettävyyteen kattavaan verkostoon ja 
keskeiseen Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) infrastruktuuriin 
on taattava, että kaupunki- ja 
maaseutualueet voivat hyötyä samoista 
suurien verkostojen avulla luoduista 
mahdollisuuksista.
2.6.3 Niiden investointien prioritisointia, 
joilla on vaikutusta tietyn jäsenvaltion 
ulkopuolella, on koordinoitava TEN-T-
suunnittelun kanssa siten, että EAKR:n ja 
koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin vastaavat täysin 
TEN-T-suuntaviivoja, joissa määritetään 
unionin liikenteen ensisijaiset kohteet, 
muun muassa  ilmastonmuutoshaasteen 
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käsittely, yhdennetyn TEN-T-verkon 
tuleva kehitys ja multimodaalikäytävien 
käsite.
2.6.4 Komission valkoisessa kirjassa 
liikenteestä1 esitetään näkemys 
kilpailukykyisestä ja resurssitehokkaasta 
liikennejärjestelmästä ja korostetaan, että 
liikennealalla edellytetään huomattavaa 
kasvihuonekaasujen vähentämistä. 
Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen osalta 
tämä tarkoittaa keskittymistä liikenteen 
kestäviin muotoihin ja investoimista 
aloille, joilta saadaan eniten EU:n 
lisäarvoa, esimerkiksi Euroopan 
laajuisiin verkkoihin. Kun investoinnit on 
määritetty, ne on asetettava 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten 
ne edistävät liikkuvuutta, kestävyyttä, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.

2.6.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
keskitettävä investoinnit uuden 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
nykyisen infrastruktuurin kapasiteetin 
edistämiseen huomattavan 
ajanmukaistamisen avulla.
2.6.6 Meriliikenteen osalta satamia on 
kehitettävä tehokkaina tulo- ja 
lähtöpisteinä liittämällä ne 
täysimääräisesti maainfrastruktuuriin. 
Etusija on annettava hankkeille, jotka 
koskevat satamiin pääsyä ja 
sisämaayhteyksiä. Sisävesireittien 
kehittämisellä on vahvistettava niiden 
osuutta EU:n kestävissä 
rahtiliikenneverkoissa.
2.6.7 Erityisesti on pyrittävä 
täydentävyyteen yhteisesti hallinnoitujen 
EAKR:n ja koheesiorahaston sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineen, joka on 
suoraan hallinnoitu väline, joka perustuu 

                                               
1 Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää (COM(2011) 144 final).
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kilpailulliseen hankkeiden valintaan, 
infrastruktuuri-investointien välillä. 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 
rahoitetaan ydinverkostoon kuuluvia 
hankkeita (strategisesti tärkeimmät 
kattavan verkon osat), jotka tuovat eniten 
EU:n lisäarvoa ja joiden täytäntöönpano 
on monimutkaisinta TEN-T:n osalta: 
puuttuvat rajatylittävät yhteydet, keskeiset 
pullonkaulat ja multimodaalimuodot. 
Koheesiorahastossa keskitytään 
hankkeisiin, jotka tuovat paljon EU:n 
lisäarvoa, liikenneverkkojen 
pullonkaulojen poistamiseksi tukemalla 
TEN-T-infrastruktuuria sekä ydinverkon 
että kattavan verkon osalta.
2.6.8 Koheesiorahastosta ja 
rakennerahastoista rahoitetaan 
paikallisia ja alueellisia infrastruktuureja 
ja niiden yhteyksiä ensisijaisiin unionin 
verkkoihin myös energia- ja 
televiestintäaloilla.
2.6.9 Verkkojen Eurooppa -väline 
täydentää koheesio- ja rakennerahastoja, 
koska se esittää alue- ja 
paikalliskehityksen tavoitteiden 
saavuttamista infrastruktuurin osalta, 
jotta toiminnallisille ja yhdennetyille 
yhtenäismarkkinoille ja sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen voidaan tuoda 
mahdollisimman paljon lisäarvoa.

2.7 Liittymistä valmisteleva tukiväline,
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, Euroopan 
kehitysrahasto
2.7.1 Synergian lisäämiseen ulkoisten 
välineiden ja koheesiopolitiikan välillä on 
pyrittävä tehokkuuden lisäämiseksi 
yritettäessä saavuttaa monia unionin 
poliittisia tavoitteita. Erityisesti on 
kehitettävä synergiaa Euroopan 
kehitysrahaston, liittymistä valmistelevan 
välineen ja eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineen osalta.
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2.7.2 Syvemmän alueellisen integraation, 
koheesiopolitiikkaan ja Euroopan 
naapuruusvälineisiin kuuluvien 
alueellisten yhteistyötoimien välisen 
synergian tarjoamista on hyödynnettävä  
Näiden välineiden välisen täydentävyyden 
luomiseen on parhaat mahdollisuudet 
rajat ylittävien yhteistyötoimien osalta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on siksi 
taattava, että nykyisiin toimiin liitetään 
juuri luodut Euroopan taloudellisen 
yhteistyön ryhmittymät ja otettava 
erityisesti huomioon koordinointi ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto.

3. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
koordinointimekanismi

3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava, että yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista rahoitetuilla toimilla luodaan 
synergiaa ja että valtavirtaistaminen 
johtaa hallinnollisten kustannusten ja 
rasitusten vähentämiseen itse paikalla.
3.2 Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
ministeriöiden ja hallintoviranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Niiden on 
erityisesti
a) määritettävä toiminta-alueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvia rahastoja voidaan yhdistää 
täydentävästi yhden tai useamman tässä 
asetuksessa esitetyn temaattisen tavoiteen 
saavuttamiseksi;
b) edistettävä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvasta yhdestä 
rahastosta vastaavien 
hallintoviranomaisten osallistumista 
muiden hallintoviranomaisten ja 
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asiaankuuluvien ministeriöiden toimiin 
tukijärjestelmien kehittämisessä 
synergian takaamiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja useaa 
rahastoa koskevan lähestymistavan 
edistämiseksi;
c) perustettava yhteisiä 
seurantakomiteoita yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvia rahastoja 
täytäntöönpaneville ohjelmille ja 
kehitettävä muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelyä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten koordinoinnin 
helpottamiseksi;
d) hyödynnettävä hakijoille ja tuensaajille 
kohdennettuja sähköisen hallinnon 
ratkaisuja ja keskitettyjä palvelupisteitä, 
joissa annetaan neuvontaa saatavilla 
olevista tukimahdollisuuksista yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen kunkin rahaston 
avulla.

4. Alueellisen koordinoinnin ensisijaiset 
kohteet (rajat ylittävä, valtioiden välinen 
ja alueiden välinen)

4.1 Alueelliseen kehitykseen, työpaikkojen 
luomiseen ja yhteenkuuluvuuteen on 
suuret mahdollisuudet yhteistyössä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja jolla pyritään 
ylittämään luonnolliset rajat. Yhteisiin 
tarpeisiin perustuva yhteistyö yhteisellä 
alueella on usein tehokkainta.
4.2 Rajatylittävä yhteistyö perustuu 
käsitykseen, että monet haasteet eivät 
pysähdy hallinnollisille rajoille. Tehokas 
vastaus edellyttää yhteistä ja yhteistyössä 
toteutettavaa toimintaa ja tiedon 
jakamista asianmukaisella alueellisella 
tasolla. 
4.3 Rajaseutuihin liittyviä 
mahdollisuuksia voidaan lisäksi 
hyödyntää paikallisesti suunnatuilla 
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tukitoimenpiteillä.
4.4. Kaksi olemassa olevaa 
makroaluestrategiaa on viitoittanut tietä 
asianosaisten osapuolten järjestämiselle 
yhteisiin toimiin soveltuvalla alueellisella 
tasolla. Strategiat ovat lisänneet 
ymmärrystä yhteistyön tarpeellisuudesta 
sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita 
yksi jäsenvaltio ei voi yksin ratkaista, 
esimerkiksi Itämeren tai Tonavan 
puhdistaminen. Makroaluestrategioita ja 
muita alueellisen yhteistyön muotoja 
voidaan tukea sekä EAKR:stä että 
ESR:stä, ja makroaluestrategioiden tuen 
erityisehdot on esitettävä ohjelmissa.
4.5 Esteiden voittamisen on oltava osa 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen 
ohjelmasuunnittelua – nykyisten 
makroaluestrategioiden tavoitteiden pitää 
näkyä tarveanalyysissä ja 
asiaankuuluvien toimintaohjelmien 
tavoitteiden asettamisessa 
suunnitteluvaiheesta alkaen. Kyseiset 
strategiat täyttävät tehtävänsä vain, jos 
makroaluestrategioiden tavoitteet 
muodostavat osan strategisesta 
suunnittelusta koheesiopolitiikan 
ohjelmissa kyseessä olevilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
samalla varmistettava, että alueellisen 
yhteistyön ohjelmilla edistetään 
tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. Jäsenvaltiot ja alueet voivat 
siten edistää yhteistyötä sekä testata, 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien poliittisten tavoitteiden tueksi. 
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä on 
käytettävä saamaan päätöksentekijät yli 
rajojen tekemään yhteistyötä yhteisten 
ongelmien ratkaisemiseksi.
4.7 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
katsottava alueellisen yhteistyön ohjelmat 
ensisijaisesti hyödyllisiksi välineiksi 
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yhteistyön esteiden ylittämiseen, millä 
puolestaan tuettaisiin kansallisen ja 
alueellisen politiikan tavoitteita ja 
vaikutettaisiin ohjelma-aluetta laajemmin.
(Koko liitteessä on korvattava muoto ”on 
tehtävä” muodolla ”olisi tehtävä”, lukuun 
ottamatta viittauksia kumppanuuteen 
5 artiklan mukaisesti, jolloin on käytettävä 
muotoa ”tehdään”.)

Or. en

Tarkistus 536
Sergio Gutiérrez Prieto
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite -I

Komission teksti Tarkistus

Liite -I
Yhteinen strategiakehys

Tämän kehyksen tarkoituksena on toimia 
10 artiklan mukaisesti eri toimintalinjojen 
tavoitteiden koordinointi-, yhdentämis- ja 
tasapainottamiskeinona tietyissä 
alueellisissa puitteissa ja erityisesti 
keinona koordinoida ja tasapainottaa 
ensisijaisia investointikohteita 9 artiklassa 
esitettyjen temaattisten tavoitteiden 
kanssa.

1. Laaja-alaiset periaatteet ja monialaiset 
haasteet

1.1 Kumppanuus ja monitasoinen hallinto 
1.1.1 Monitasoisen hallinnon periaate 
edellyttää koordinoitua toimintaa, joka 
toteutetaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaan ja 
kumppanuudessa. Se on toteutettava myös 
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toiminnallisessa ja institutionalisoidussa 
yhteistyössä, erityisesti unionin 
toimintalinjojen laatimisen ja 
täytäntöönpanon osalta. Yksiselitteisellä 
viittauksella monitasoiseen hallintoon 
tässä asetuksessa vahvistetaan kyseistä 
periaatetta ja tuodaan lisäarvoa itse 
koheesiopolitiikalle.
1.1.2 Monitasohallintoperiaatetta on 
noudatettava sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen koheesion aikaansaamiseksi ja 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
1.1.3 Tehokkaan monitasohallinnon 
takaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
a) kumppanuuden toteuttaminen 
5 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti; 
b) koordinointimekanismien 
perustaminen hallinnon eri tasojen välille 
vastaavien perustuslaillista valtaa 
koskevien järjestelmien mukaisesti;
c) säännöllinen tiedottaminen 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.

1.1.4 Kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanossa 
kumppanuus on järjestettävä siten, että 
paikallis- ja alueviranomaiset saadaan 
osallistumaan suoraan 
kumppanuussopimusten valmisteluun ja 
myös kyseisten ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Työmarkkina- ja 
talousosapuolet, muut julkiset 
viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, mukaan luettuna 
ympäristökumppanit, kansalaisjärjestöt ja 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet on myös 
otettava mukaan kumppanuuden 
takaamiseksi kaikissa politiikan 
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täytäntöönpanon vaiheissa.

1.2 Kestävä kehitys
1.2.1 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklassa esitetty 
kestävän kehityksen periaate liittyy 
edistyksen käsitteeseen, jonka mukaan 
sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset 
näkökohdat on yhdistettävä, kun otetaan 
huomioon nykyisten ja tulevien 
sukupolvien hyvinvointi ja elämänlaadun 
parantaminen.
1.2.2 Kestävää kehitystä koskevien 
näkökohtien sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen on siksi oltava olennainen 
osa jokaista suunnitelmaa, suunnittelusta 
toteutukseen ja seurannassa arviointiin. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamatta jättäminen voidaan sallia 
vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
edellyttäen, että selkeät 
lieventämistoimenpiteet ovat käytössä.
1.2.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
kohtaamiinsa monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi otettava käyttöön kaikki 
saatavilla olevat unionin poliittiset 
välineet. Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjumista varten resurssit on keskitettävä 
ennaltaehkäiseviin ja lieventäviin 
toimenpiteisiin. Kaikkien uusien yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen tuella tehtyjen 
investointien on oltava luonteeltaan 
sellaisia, että ne pystyvät luonnostaan 
torjumaan ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutuksia.
1.2.4 EAKR:stä ja koheesiorahastosta on 
edelleen tehtävä suuria investointeja 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
infrastruktuureihin vesipuitedirektiivin 1
ja muiden asiaankuuluvien direktiivien 
vaatimusten täyttämiseksi. Kestävien 
toimien edistämiseen tähtääviä 
teknologisia ratkaisuja on olemassa ja 

                                               
1 EUVL Viite..... Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2000 antama direktiivi 2000/60/EY,
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uusia ilmenemässä, ja siksi EAKR:stä on 
edelleen annettava tutkimukselle tukea 
tällä alueella. Kyseisen tuen tavoitteena 
Horisontti 2020 -ohjelmassa katettujen 
toimenpiteiden täydentäminen. Luonnon 
monimuotoisuutta koskeville toimille 
voidaan antaa tukea EAKR:n ja meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. EAKR:ää 
voidaan käyttää myös antamaan tukea 
maan hoitajille, jos pakolliset 
ympäristövaatimukset aiheuttavat 
aluekohtaisia haittoja.

1.2.5 Kestävän kehityksen edistäminen ei 
saa olla tekninen toimenpide. Sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
sisällytetään yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen kaikkeen itse paikalla 
toteutettavaan toimintaan, 
hallintoviranomaisten on otettava 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti tämä 
tavoite huomioon koko ohjelman 
elinkaaressa, ja niiden on omaksuttava 
aiempaa aktiivisempi lähestymistapa 
toimien ympäristön kannalta haitallisten 
vaikutusten vähentämiseen toteuttamalla 
muun muassa seuraavat toimet:
a) investointien ohjaaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin,

b) investointitarpeen huolellinen 
punnitseminen, jos kyseisillä 
investoinneilla on huomattava kielteinen 
ympäristövaikutus,
c) pitkän aikavälin näkökulman 
omaksuminen, kun verrataan investointia 
koskevien vaihtoehtoisten menetelmien 
elinkaarikustannuksia,
d) vihreiden julkisten hankintojen käytön 
lisääminen

1.3 Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys
1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
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poistaakseen epätasa-arvon, edistääkseen 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
estääkseen kaiken sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa koskevaa tavoitetta ja toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen 
kaiken syrjinnän yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista osarahoitettujen ohjelmien 
toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa ja esitettävä 
selkeästi toimet, joilla tämä periaate 
otetaan huomioon ohjelmissa.
Naisten suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elähdyttäisi unionin 
taloutta. Kyseistä toimintaa koskevien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
nostamalla naisten työllisyysastetta on 
ratkaisevaa Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Siksi esteitä naisten osallistumiselle 
työmarkkinoille on käsiteltävä 
täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on taattava, että ESR:n, 
EAKR:n, koheesiorahaston, meri- ja 
kalatalousrahaston ja maaseuturahaston 
lisäksi myös rahoitustoimilla, joilla 
edistetään naisten taloudellista 
riippumattomuutta, edistetään 
asianmukaisen tasapainon 
aikaansaamista työ- ja perhe-elämän 
välillä, ja että niillä edistetään naisten 
mahdollisuuksia yrittäjinä.
1.3.4 Seuranta- ja arviointiohjelmilla 
autetaan mittaamaan yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen odotettua vaikutusta 
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sukupuolten tasa-arvoon.

1.4 Esteettömyys
1.4.1 Kaikkien yleisölle tarjottujen ja 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista osarahoitettujen 
tuotteiden ja palvelujen on oltava 
esteettömiä. Erityisesti rakennetun 
ympäristön, liikenteen ja tieto- ja 
viestintätekniikan esteettömyys on 
olennaista heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, muun muassa vammaisten 
ihmisten, osallistamiseksi 
1.4.2 On ratkaisevan tärkeää käsitellä 
kauimpana työmarkkinoista olevien 
tarpeita. Yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteet ovat 
perusoikeuksiemme ja -arvojemme 
kulmakiviä. EU:n syrjinnänvastaiset lait 
ovat nostaneet huomattavasti suojelun 
tasoa koko EU:ssa, mutta työllisyyden 
tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu, 
etenkään heikommassa asemassa olevien 
osalta.
1.4.3 Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
nuoriin työttömiin, iäkkäisiin, 
vammaisiin, romaneihin, 
maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja 
turvapaikanhakijoihin, asunnottomiin ja 
muihin köyhyysriskissä oleviin ryhmiin, 
jotta he voivat päästä paremmin 
työmarkkinoilla ja osallistua 
täysimääräisesti yhteiskuntaan.
1.4.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edelleen edistettävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta yhdenvertaisesti 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kanssa kaikilla EU:n 
alueilla, jos Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet halutaan saavuttaa.

1.5 Väestörakenne
1.5.1 Väestörakenteen muutokseen 
sopeutuminen on yksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden ydinhaasteista tulevina 
vuosikymmeninä. Pienemmän 
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työssäkäyvän väestön ja suuremman 
eläkkeellä olevan väestön yhdistelmä saa 
aikaan ylimääräistä rasitusta 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmille ja 
siten unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle.
1.5.2 Väestörakenteen muutos aiheuttaa 
uusia haasteita. Tällaisia väestörakenteen 
kehityskulkuja on tutkittava ja niihin on 
vastattava erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jolla erilaiset 
kehityssuuntaukset näkyvät. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
turvauduttava yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluviin 
rahastoihin kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita väestörakenteen ongelmiin 
puuttumiseksi ja senioritalouden 
kehittämistä koskevien mahdollisuuksien 
kehittämiseksi.
1.5.3 Iäkkäiden ihmisten 
työmahdollisuuksien edistäminen tuo 
monia etuja ihmisille, yhteiskunnille ja 
valtioiden talouksille. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on käytettävä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvia rahastoja ryhtyäkseen toimiin, 
joilla helpotetaan kaikkien ikäryhmien 
osallistamista. Kaikkien olemassa olevien 
inhimillisten resurssien hyödyntäminen 
parhaalla mahdollisella tavalla, muun 
muassa toteuttamalla toimenpiteitä 
nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi, on 
yksi yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
kiireellisimpiä tehtäviä edistettäessä koko 
unionin väestön mahdollisuuksien 
hyödyntämistä mahdollisimman paljon. 
Tämä saadaan aikaan parantamalla 
koulutuksen saatavuutta ja sen 
vähimmäistaso ja laatua sekä edistämällä 
sosiaalisia tukirakenteita. Investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin 
edistäisivät myös kaikkien unionin 
kansalaisten pitkää ja tervettä työelämää 
koskevan tavoitteen saavuttamista.
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1.5.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
ohjelmiaan laatiessaan otettava huomioon 
väestörakenteen muutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Väestörakenteen 
muutoksesta eniten kärsivillä alueilla 
toimenpiteiksi on määritettävä seuraavat:
a) väestörakenteen uudistumisen tuki 
tarjoamalla perheille paremmat 
olosuhteet ja parantamalla työ-, yksityis-
ja perhe-elämän tasapainoa;
b) työllisyyden vauhdittaminen; 
tuottavuuden ja taloudellisen 
tehokkuuden lisääminen investoimalla 
koulutukseen ja tutkimukseen;
c) keskittyminen koulutuksen ja 
sosiaalisten tukirakenteiden riittävyyteen 
ja laatuun ja
d) terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon 
kustannustehokkaan tarjoamisen 
takaaminen, mukaan luettuna 
investoinnit infrastruktuuriin.

1.6 Työllisyys
1.6.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
taattavat työllisyyden korkean tason 
edistäminen SEUT:n 9 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
varmistettava sen valtavirtaistaminen 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien kaikkein toimien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin sekä työllistettävyyden 
liittämisen sitovana periaatteena EAKR:n, 
ESR:n ja koheesiorahaston ohjelmiin.
1.6.2 Kansallisten, alueellisten, 
paikallisten ja muiden asiaankuuluvien 
viranomaisten on esitettävä kyseiset 
hankkeet, joilla on suurin vaikutus 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi. 
Rahastoissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin ja yrityksiin, joihin 
rakenneuudistus- ja 
uudelleensijoittamistoimet ovat 
vaikuttaneet.
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1.6.3 Laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen nuorille niillä alueilla, joilla 
nuorisotyöttömyys on suurta verrattuna 
EU:n keskiarvoon, on oltava ensisijaista.

1.7 Köyhyyden vähentäminen ja 
sosiaalinen osallisuus
1.7.1 Etusija on annettava hankkeille, 
joissa yhdistetään työllisyystavoitteet ja 
-strategiat yhdennetyn aktiivisen 
osallisuuden lähestymistapoihin, kuten 
hankkeet, joilla pyritään vahvistamaan 
sukupolvien välistä solidaarisuutta
alueellisella ja paikallisella tasolla tai 
joilla erityisesti edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa ja haavoittuvien ryhmien, 
myös työssä käyvien köyhien, aktiivista 
osallistamista.

1.8 Yhdennetty lähestymistapa
1.6.1 Yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on perustekijä vastatessa 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja alueiden 
kohtaamiin haasteisiin. Kyseiset haasteet 
liittyvät globalisaation, ympäristö- ja 
energianäkökohtien, ikään liittyvien 
ongelmien ja väestörakenteen muutoksen, 
teknologisen muutoksen ja 
innovaatiotarpeiden ja tulojen epätasa-
arvon ja yhteiskunnallisen eriytymisen 
vaikutuksiin. Näiden kysymysten 
monimutkaisuus ja niiden liittyminen 
toisiinsa tarkoittaa, että ratkaisujen on 
onnistuakseen oltava yhdennettyjä, 
monialaisia ja moniulottuvuuksisia.
1.6.2 Tässä yhteydessä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla on 
mahdollista yhdistää eri EU:n rahastojen 
voimat yhdennetyiksi paketeiksi, jotka on 
räätälöity sopimaan paikallisiin ja 
alueellisiin erityistarpeisiin 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien saavuttamiseksi.
1.8.3 Heikoimmassa asemassa olevilla 
alueilla sosiaalista syrjäytymistä voidaan 
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käsitellä onnistuneesti vain sellaisten 
kattavien, useasta rahastosta rahoitettujen 
ohjelmien puitteissa, joiden kohteena on 
inhimillisten resurssien kehitys ja 
sosiaalisen infrastruktuurin kehitys 
yhtäaikaisesti. Siksi ESR:n ja EAKR:n 
välisen synergian turvaaminen on 
olennaisen tärkeää.
1.8.4 Laatiessaan strategioitaan ja 
ohjelmiaan asianmukaisimpien toimien 
määrittämiseksi Eurooppa 2020 
-strategian tueksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota vallitseviin alueelliseen, 
rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
piirteisiin, kuten kyseessä olevien 
alueiden liitettävyyteen, 
työllisyysrakenteisiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen, kaupungin ja maaseudun 
välisiin yhteyksiin, eri alojen väliseen 
paikalliseen riippuvuuteen, 
kulttuuriperintöön, ikääntymiseen, 
väestörakenteen muutoksiin ja niin 
edelleen.
1.8.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
analysoitava, mitkä niiden kohtaamat 
suurimmat haasteet ovat. Vastauksena 
kyseisiin haasteisiin niiden on myös 
käsiteltävä kysymyksiä siitä, mitkä ovat 
niiden kansalaisten hyvinvoinnin erityisiä 
näkökohtia, joihin ne haluavat vaikuttaa 
ja joita ne haluavat edistää politiikkansa 
avulla, ja siitä, miten politiikkaa on 
suunniteltava ja toteutettava kyseessä 
olevan jäsenvaltion tai alueen erityisissä 
puitteissa.
1.8.6 Erityisiin alueellisiin tarpeisiin 
räätälöityjen asianmukaisten toimien 
edistämiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on kehitettävä edelleen yhdennettyä 
alueellista lähestymistapaa politiikan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen ottamalla 
huomioon asiaankuuluvat 
kontekstinäkökohdat mutta keskittymällä 
seuraavien keskeisten osien perustaan:
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a) arviointi alueen Eurooppa 2020 
-strategiaan kuuluvista 
kehitysmahdollisuuksista ja 
-valmiuksista;
b) arviointi alueen kehityshaasteista ja 
sen valmiuksista käsitellä niitä;

c) asianmukaisen alueellisen toiminta-
alan ja puitteiden huomioon ottaminen 
politiikan suunnittelua ja toteuttamista 
varten toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;
d) tehokkaan politiikan toteuttamiseksi 
tarvittavien monitasoisen hallinnon 
järjestelyjen suunnittelu;
e) politiikan seurannassa ja arvioinnissa 
käytettävien asianmukaisten tulos- ja 
tuotosindikaattorien valinta.

2. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen synergia 
ja koordinointi muiden EU:n 
politiikanalojen välineiden kanssa

2.1 Johdanto
2.1.1 Mahdollisimman hyvien kestävää 
kasvua ja paikallista kehitystä koskevien 
tulosten saavuttamiseksi on tärkeää 
koordinoida kaikkia unionin 
politiikanaloja ja niihin liittyviä välineitä, 
joilla on osuus taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
paremmin tasapainotetun alueellisen 
kehityksen aikaansaamisessa EU:ssa. 
Tämän on toteuduttava unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten ja alueellisten 
talousarvioiden parempana 
koordinointina yhteisen poliittisten 
ensisijaisten tavoitteiden rahoittamisessa 
sekä paremmassa alakohtaisessa 
yhteistyössä EU:n ja kansallisten ja 
alueellisten elinten välillä.
2.1.2 Synergia ja koordinointi eivät 
tarkoita kaikille sopivaa yhtä ratkaisua. 
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Tässä yhteydessä on tarpeen tehdä 
tarkempi analyysi unionin toimien 
vaikutuksesta alueilla ja 
yhteenkuuluvuuteen, jotta voidaan edistää 
tehokasta synergiaa ja määritellä ja 
edistää sopivimpia paikallisen ja 
alueellisen investoimisen tukemista 
koskevia keinoja EU:n tasolla.
2.1.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava ohjelma- ja 
täytäntöönpanovaiheissa yhdenmukaisuus 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista tuettujen toimien ja 
muiden EU:n politiikanalojen tavoitteiden 
välillä. Tätä varten niiden on pyrittävä
a) määrittämään ja hyödyntämään 
unionin eri välineiden välisiä 
täydentävyyksiä kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä 
suunnitteluvaiheessa että 
täytäntöönpanon aikana;
b) parantamaan nykyisiä rakenteita ja 
tarvittaessa perustamaan uusia, joilla 
helpotetaan kansallisen tason 
koordinoinnin eri välineitä ja rakenteita 
koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
strategista määrittämistä, välttämään 
päällekkäisiä toimia ja määrittämään alat, 
joilla tarvitaan täydentävää 
rahoitustukea;
c) hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuutta yhdistää tuki eri välineistä 
tukeen yksittäisille toimille ja tekemään 
tiivistä yhteistyötä muiden kansallisten 
välineiden täytäntöönpanosta vastaavien 
kanssa yhtenäisten ja valtavirtaistettujen 
rahoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi 
edunsaajille.

2.2. Horisontti 2020 -puiteohjelma
2.2.1 On olennaisen tärkeää vahvistaa 
synergiaa ja täydentävyyttä 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman välillä ja laatia samalla 
selkeä jako niiden toimialueiden välille.
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2.2.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
erityisesti laadittava kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia (T&I) älykästä 
erikoistumista varten kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Nämä 
strategiat on laadittava tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten tai alueellistan 
hallintoviranomaisten ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan suoraan kuuluvien 
viranomaisten kanssa, mutta siihen on 
otettava mukaan myös sidosryhmiä, kuten 
yliopistoja ja korkeakoululaitoksia, 
paikallista teollisuutta ja 
työmarkkinaosapuolia. Kyseisissä 
innovaatiostrategioissa on otettava 
huomioon sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan johtavat että siitä 
johtuvat alku- ja loppuvaiheen toimet.
2.2.3 Alkuvaiheen toimia, joissa 
valmistellaan alueellisia T&I-toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 
-hankkeisiin (huippuosaamisen 
portaikko), joita kehitetään valmiuksien 
vahvistamisen avulla. Tiedotusta ja 
yhteistyötä Horisontti 2020 
-puiteohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden ja yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen hallintoviranomaisten välillä 
on vahvistettava, erityisesti kaikkien 
sellaisten Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan valittujen hankkeiden 
osalta, joita ei ole rahoitettu varojen 
puutteen vuoksi.
2.2.4 Loppuvaiheen toimissa on tarjottava 
keinot hyödyntää ja levittää 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavia 
T&I-tuloksia markkinoille, ja ne voivat 
olla muun muassa seuraavia:
pilottilaitokset ja demonstrointitilat, 
todisteet suunnittelusta ja varhaisvaiheen 
rahoitukset, hautomotilat, sovellettu 
tutkimus, erityiset teollisuuden ja 
teknologian siirtovalmiudet ja klusterien 
tuki.
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2.2.5 Kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille on tarjottava yhteistä tukea 
kyseisten innovaatiostrategioiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, ja ne 
voivat sisältää tuen eurooppalaista etua 
koskevien T&I-infrastruktuurien 
yhteisrahoituksen mahdollisuuksien 
määrittämiseen, kansainvälisen yhteistyön 
edistämisen, metodologisen tuen 
vertaisarvioinnin avulla, hyvien 
käytäntöjen vaihdon ja alueiden välisen 
koulutuksen.
2.2.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
harkittava seuraavia täydentäviä 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
hyödyntämään niiden huippuosaamista ja 
innovointia koskevia mahdollisuuksia 
tavalla, joka täydentää Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa ja luo synergiaa sen 
kanssa:
a) nykyisten osaamiskeskusten ja 
vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden 
innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vastaaviin johtaviin keskuksiin muualla 
Euroopassa;
b) yhteyksien rakentaminen 
innovatiivisten klusterien kanssa ja 
huippuosaamisen tunnustaminen 
vähemmän kehittyneillä seuduilla;
c) ERA-tuolien perustaminen 
huippututkijoiden houkuttelemiseksi 
ja
d) tuki tutkijoiden ja innovaattoreiden 
pääsylle kansainvälisiin verkostoihin.

2.3 Life-ohjelma
2.3.1 Synergiaa ilmastonmuutoksen 
lieventämistä, ympäristönsuojelua ja 
resurssitehokkuutta koskevien unionin 
poliittisten välineiden (sekä 
rahoitusvälineiden ja muiden kuin 
rahoitusvälineiden) kanssa on 
hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan.
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2.3.2 Koska ohjelmilla edistetään 
kestävän kasvun tavoitteita vahvemmalla 
temaattisella keskittämisellä ja 
vahvistetun kestävän kehityksen 
periaatteella, 2.3.1 kohdassa tarkoitettu 
synergia kuuluu erottamattomasti yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen sääntelypuitteisiin.
2.3.3 Life-ohjelman synergiaa erityisesti 
luontoon (esimerkiksi ekosysteemipalvelut 
ja luonnon monimuotoisuus), veteen, 
jätteeseen, ilmaan, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä aloja koskevien 
yhdennettyjen hankkeiden kanssa on 
edistettävä. Koordinointi Life-ohjelman 
kanssa on taattava tukemalla hankkeita, 
jotka ovat luonteeltaan täydentäviä, sekä 
edistämällä Life-ohjelman nojalla 
vahvistettujen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.
2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointien, 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutustenarviointien, strategisten 
ympäristöarviointien ja muiden 
asiaankuuluvien välineiden käyttöä on 
edistettävä, jotta voidaan ottaa huomioon 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
ja ilmastonmuutoksen vaikutukset 
alueellisessa suunnittelussa (mukaan 
luettuna makroaluestrategiat) ja 
alueellisessa ja paikallisessa 
päätöksenteossa.
2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia ja innovatiivisten 
teknologioiden mukauttamista 
vihreämmän talouden luomiseksi.
2.3.6 Valmiuksien kehittäminen on 
ennakkoedellytys näiden toimien 
toteuttamiseksi, ja sillä on edistettävä 
mahdollisuuksia ja kehitettävä sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten että 
kumppaneiden taitoja.
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2.3.7 Koska ympäristöhaasteet eivät 
seuraa hallinnollisia rajoja, EU:n, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten rajat ylittävä, alueiden 
välinen ja valtioiden välinen yhteistyö 
luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen suojelun osalta kaikilla 
alueilla on erittäin tärkeää. Alueellisen 
yhteistyön mahdollisuuksien ja tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon paremmalla käytöllä edistettäisiin 
huomattavasti ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
2.3.8 Lisäksi rahoitusta yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista on koordinoitava 
NER 300 -ohjelman tuella. Siinä 
käytetään huutokauppaoikeuksien tuloja 
EU:n päästökauppajärjestelmästä 1

2.4 Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva ohjelma
2.5.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Euroopan unionin 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman välillä on lisättävä 
pyrittäessä edistämään Eurooppa 2020 
-strategian, sen yleistavoitteiden, 
lippulaiva-aloitteiden, yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen 
täytäntöönpanoa tarjoamalla 
rahoitustukea Euroopan unionin 
tavoitteille laadukkaan työllisyyden 
korkean tason edistämiseksi, riittävän ja 
kunnollisen sosiaalisen suojelun 
takaamiseksi, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseksi, työolojen 
parantamiseksi ja nuorten työllisyys- ja 

                                               
1 EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Komission päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, 
sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen 
hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä 
teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (2010/670/EU) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32–46
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koulutustilanteen parantamiseksi.
2.4.2. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että 
rakennerahastojen ja sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
ohjelman puitteissa toteutetut toimet ovat 
yhdenmukaisia muiden unionin toimien 
kanssa ja täydentävät niitä sosiaalisen 
vuoropuhelun, oikeuden ja 
perusoikeuksien, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, yleissivistävän 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 
lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin, 
nuorisopolitiikan, 
maahanmuuttopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovoinnin, yrittäjyyden, 
terveydenhuollon, työolojen, 
laajentumisen ja ulkoisten suhteiden ja 
yleisen talouspolitiikan kaltaisilla aloilla.
2.4.3 Raja-alueilla rajat ylittävillä 
EURES-kumppanuuksilla on merkittävä 
asema todellisten eurooppalaisten 
työmarkkinoiden luomisessa. Rajat 
ylittäviä EURES-kumppanuuksia olisi 
siksi tuettava edelleen laaja-alaisten 
unionin toimien puitteissa, mitä voitaisiin 
täydentää kansallisilla varoilla tai 
ESR:llä.
2.4.4 Täydentävyyden takaamiseksi 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaan ohjelmaan kuuluvia toimia 
olisi koordinoitava tiiviisti 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutettujen 
toimien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi 
koordinoitava vastaavia yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluviin rahastoihin liittyviä toimia, 
erityisesti ESR:ään ja EAKR:ään liittyviä 
toimia, niiden toimien kanssa, jotka 
kuuluvat sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan ohjelman 
mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskevaan pilariin, jonka tarkoituksena 
on lisätä pääsyä mikrorahoitukseen ja sen 
saatavuutta ihmisille, jotka ovat 
menettäneet tai saattavat menettää 
työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia 
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päästä uudelleen työmarkkinoille, sekä 
ihmisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä 
sosiaalisesti, ja haavoittuville ihmisille, 
jotka ovat heikossa asemassa 
tavanomaisille luottomarkkinoille 
pääsyssä ja jotka haluavat perustaa oman 
mikroyrityksen, mukaan luettuna 
itsenäinen elinkeinon harjoittaminen, 
sekä mikroyrityksille, erityisesti 
sosiaalisessa taloudessa, ja 
mikroyrityksille, jotka työllistävät 
heikossa työmarkkina-asemassa olevia 
ihmisiä.
2.4.5 Euroopan parlamentin aloitteesta 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota 
koskevaan ohjelmaan kuuluvasta 
nuorisoaloitteiden toimintalinjasta 
tuetaan alle 25-vuotiaille ihmisille 
suunnattuja toimia, muun muassa toimia, 
joilla ehkäistään koulun keskeyttämistä 
erityisesti koulutukseen 
uudelleenintegroinnilla, kehitetään 
taitoja, jotka ovat merkityksellisilä 
työmarkkinoilla, tuodaan työllisyyden, 
yleissivistävän koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen maailmat 
lähemmäksi toisiaan, tuetaan 
ensimmäistä työkokemusta ja työpaikalla 
annettavaa koulutusta, jotta nuorille 
voidaan taata mahdollisuudet hankkia 
sekä asiaankuuluvat taidot että 
työkokemusta, ja harjoittelupaikkojen 
laatua ja tuetaan nuorten pääsyä 
työmarkkinoille. Näiden toimien 
vahvistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi laadittava vastaavia toimia 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluviin rahastoihin kuuluvissa 
ohjelmissa.

2.5 Erasmus kaikille -ohjelma
2.5.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Erasmus kaikille -ohjelman 
välillä on lisättävä investointien ihmisiin 
kohdistuvan vaikutuksen lisäämiseksi 
mahdollisimman paljon. Kyseisillä 
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investoinneilla hyödytetään ratkaisevasti 
sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa 
edistämällä kasvua ja vaurautta. Erasmus 
kaikille -ohjelmalla tuetaan vain 
valtioiden välisiä hankkeita, kun taas 
koheesiopolitiikalla on selkeämmin 
alueellinen ulottuvuus. Jäsenvaltioita ja 
alueita kannustetaan testaamaan 
valtioiden välisestä yhteistyöstä Erasmus 
kaikille -ohjelman avulla saatavia 
välineitä ja menetelmiä ja panemaan ne 
sitten täytäntöön alueellaan yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla.
2.5.2 Komission ja jäsenvaltioiden on 
taattava tehokas koordinointi 
koheesiopolitiikan ja Erasmus kaikille 
-ohjelman välillä erottamalla selkeästi 
tuetut investointityypit ja kohderyhmät.  
Erasmus kaikille -ohjelman tuki 
keskitetään opiskelijoiden, nuorison ja 
henkilökunnan valtioiden väliseen 
oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, 
strategisiin kumppanuuksiin järjestöjen, 
sidosryhmien ja laitosten välillä koko 
Euroopassa ja toimiin, joilla tuetaan 
politiikan kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikan 
pääasialliset ensisijaiset investointikohteet 
ovat  koulutus, työmarkkinoiden koulutus 
ja aikuisopiskelijoiden liikkuvuus.
2.5.3 Parempia tuloksia saavutetaan 
lisäksi edistämällä rahoituksen 
täydentävyyttä liikkuvuudelle ja sellaisten 
toimien rahoitusta, joilla 
valtavirtaistetaan EU:n tasolla Erasmus 
kaikille -ohjelmassa määritetyt parhaat 
käytännöt ja innovatiiviset hankkeet. 
Tämän ohjelman puitteissa perustetut 
kansalliset virastot voivat edistää tämän 
koordinoinnin aikaansaamista.

2.6 Verkkojen Eurooppa -väline + 
Euroopan laajuiset verkot, energia- ja 
televiestintäverkot
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2.6.1 EU:n lisäarvon lisäämiseksi EAKR 
ja koheesiorahasto, Euroopan laajuiset 
verkot ja Verkkojen Eurooppa -väline on 
suunniteltava tiiviissä yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että erityyppisten 
infrastruktuurien (liikenteessä, energiassa 
ja televiestinnässä) on mahdollisimman 
hyvät yhteydet paikallisella, alueellisella 
ja kansallisella tasolla. Rahastoista on 
taattava mahdollisimman suuri vipuvoima 
hankkeille, joilla on EU:n ja 
yhtenäismarkkinoiden ulottuvuus, 
erityisesti ensisijaisissa liikenne-, energia-
ja digitaaliverkoissa.
2.6.2 Aivan kuten kansallista 
infrastruktuuria on suunniteltava 
johdonmukaisesti sekä ottamalla 
huomioon unionin rajat ylittävien 
yhteyksien kehitys ja kehittämällä 
yhteyksiä yli alueiden jäsenvaltiossa,
suunnitelmien on perustuttava todelliseen 
ja ennakoituun liikennekysyntään ja 
niissä on määritettävä puuttuvat yhteydet 
ja pullonkaulat. Investoinneilla alueiden 
liitettävyyteen kattavaan verkostoon ja 
keskeiseen Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) infrastruktuuriin 
on taattavat, että kaupunki- ja 
maaseutualueet voivat hyötyä samoista 
suurien verkostojen avulla luoduista 
mahdollisuuksista.
2.6.3 Niiden investointien prioritisointia, 
joilla on vaikutusta tietyn jäsenvaltion 
ulkopuolella, on koordinoitava TEN-T-
suunnittelun kanssa siten, että EAKR:n ja 
koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin vastaavat täysin 
TEN-T-suuntaviivoja, joissa määritetään 
unionin liikenteen ensisijaiset kohteet, 
muun muassa  ilmastonmuutoshaasteen 
käsittely, yhdennetyn TEN-T-verkon 
tuleva kehitys ja multimodaalikäytävien 
käsite.
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2.6.4 Komission valkoisessa kirjassa 
liikenteestä1 esitetään näkemys 
kilpailukykyisestä ja resurssitehokkaasta 
liikennejärjestelmästä ja korostetaan, että 
liikennealalla edellytetään huomattavaa 
kasvihuonekaasujen vähentämistä.
Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen osalta 
tämä tarkoittaa keskittymistä liikenteen 
kestäviin muotoihin ja investoimista 
aloille, joilta saadaan eniten EU:n 
lisäarvoa, esimerkiksi Euroopan 
laajuisiin verkkoihin. Kun investoinnit on 
määritetty, ne on asetettava 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten 
ne edistävät liikkuvuutta, kestävyyttä, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja yhtenäistä Euroopan liikennealuetta.

2.6.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
keskitettävä investoinnit uuden 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
nykyisen infrastruktuurin kapasiteetin 
edistämiseen huomattavalla 
ajanmukaistamisella.
2.6.6 Meriliikenteen osalta satamia on 
kehitettävä tehokkaina tulo- ja 
lähtöpisteinä liittämällä ne 
täysimääräisesti maainfrastruktuuriin.
Etusija on annettava hankkeille, jotka 
koskevat satamiin pääsyä ja 
sisämaayhteyksiä. Sisävesireittien 
kehittämisellä on vahvistettava niiden 
osuutta EU:n kestävissä 
rahtiliikenneverkoissa.
2.6.7 Erityisesti on pyrittävä 
täydentävyyteen yhteisesti hallinnoitujen 
EAKR:n ja koheesiorahaston sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineen, joka on 
suoraan hallinnoitu väline, joka perustuu 
kilpailulliseen hankkeiden valintaan, 
infrastruktuuri-investointien välillä. 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 
rahoitetaan ydinverkostoon kuuluvia 

                                               
1 Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää (COM(2011) 144 final).
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hankkeita (strategisesti tärkeimmät 
kattavan verkon osat), jotka tuovat eniten 
EU:n lisäarvoa ja joiden täytäntöönpano 
on monimutkaisinta TEN-T:n osalta: 
puuttuvat rajat ylittävät yhteydet, keskeiset 
pullonkaulat ja multimodaalimuodot. 
Koheesiorahastossa keskitytään 
hankkeisiin, jotka tuovat paljon EU:n 
lisäarvoa, liikenneverkkojen 
pullonkaulojen poistamiseksi tukemalla 
TEN-T-infrastruktuuria sekä ydinverkon 
että kattavan verkon osalta.
2.6.8 Koheesiorahastosta ja 
rakennerahastoista rahoitetaan 
paikallisia ja alueellisia infrastruktuureja 
ja niiden yhteyksiä ensisijaisiin unionin 
verkkoihin myös energia- ja 
televiestintäaloilla.
2.6.9 Verkkojen Eurooppa -väline 
täydentää koheesio- ja rakennerahastoja, 
koska se esittää alue- ja 
paikalliskehityksen tavoitteiden 
saavuttamista infrastruktuurin osalta, 
jotta toiminnallisille ja yhdennetyille 
yhtenäismarkkinoille ja sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen voidaan tuoda 
mahdollisimman paljon lisäarvoa.

2.7 Liittymistä valmisteleva tukiväline, 
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, Euroopan 
kehitysrahasto
2.7.1 Synergian lisäämiseen ulkoisten 
välineiden ja koheesiopolitiikan välillä on 
pyrittävä tehokkuuden lisäämiseksi 
yritettäessä saavuttaa monia unionin 
poliittisia tavoitteita. Erityisesti on 
kehitettävä synergiaa Euroopan 
kehitysrahaston, liittymistä valmistelevan 
välineen ja eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineen osalta.
2.7.2 Syvemmän alueellisen integraation, 
koheesiopolitiikkaan ja Euroopan 
naapuruusvälineisiin kuuluvien 
alueellisten yhteistyötoimien välisen 
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synergian tarjoamista on hyödynnettävä  
Näiden välineiden välisen täydentävyyden 
luomiseen on parhaat mahdollisuudet 
rajat ylittävien yhteistyötoimien osalta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on siksi 
taattava, että nykyisiin toimiin liitetään 
juuri luodut Euroopan taloudellisen 
yhteistyön ryhmittymät ja otettava 
erityisesti huomioon koordinointi ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto.

3. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
koordinointimekanismi

3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava, että yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista rahoitetuilla toimilla luodaan 
synergiaa ja että valtavirtaistaminen 
johtaa hallinnollisten kustannusten ja 
rasitusten vähentämiseen itse paikalla.
3.2 Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
ministeriöiden ja hallintoviranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Niiden on 
erityisesti
a) määritettävä toiminta-alueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvia rahastoja voidaan yhdistää 
täydentävästi tässä asetuksessa esitettyjen 
temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi;
b) edistettävä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvasta yhdestä 
rahastosta vastaavien 
hallintoviranomaisten osallistumista 
muiden hallintoviranomaisten ja 
asiaankuuluvien ministeriöiden toimiin 
tukijärjestelmien kehittämisessä 
synergian takaamiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi;
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c) perustettava yhteisiä 
seurantakomiteoita yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvia rahastoja 
täytäntöönpaneville ohjelmille ja 
kehitettävä muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelyä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten koordinoinnin 
helpottamiseksi;
d) hyödynnettävä hakijoille ja tuensaajille 
kohdennettuja sähköisen hallinnon 
ratkaisuja ja keskitettyjä palvelupisteitä, 
joissa annetaan neuvontaa saatavilla 
olevista tukimahdollisuuksista yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen kunkin rahaston 
avulla.
e) varmistettava näiden varojen saatavuus 
pk-yrityksille.

4. Alueellisen koordinoinin ensisijaiset 
kohteet (rajat ylittävä, valtioiden välinen 
ja alueiden välinen)

4.1 Alueelliseen kehitykseen, työpaikkojen 
luomiseen ja yhteenkuuluvuuteen on 
suuret mahdollisuudet yhteistyössä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja jolla pyritään 
ylittämään luonnolliset rajat. Yhteisiin 
tarpeisiin perustuva yhteistyö yhteisellä 
alueella on usein tehokkainta.
4.2 Rajat ylittävä yhteistyö perustuu 
käsitykseen, että monet haasteet eivät 
pysähdy hallinnollisille rajoille. Tehokas 
vastaus edellyttää yhteistä ja yhteistyössä 
toteutettavaa toimintaa ja tiedon 
jakamista asianmukaisella alueellisella 
tasolla. 
4.3 Rajaseutuihin liittyviä 
mahdollisuuksia voidaan lisäksi 
hyödyntää paikallisesti suunnatuilla 
tukitoimenpiteillä.
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4.4. Kaksi olemassa olevaa 
makroaluestrategiaa on viitoittanut tietä 
asianosaisten osapuolten järjestämiselle 
yhteisiin toimiin soveltuvalla alueellisella 
tasolla. Strategiat ovat lisänneet 
ymmärrystä yhteistyön tarpeellisuudesta 
sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita 
yksi jäsenvaltio ei voi yksin ratkaista, 
esimerkiksi Itämeren tai Tonavan 
puhdistaminen. Makroaluestrategioita ja 
muita alueellisen yhteistyön muotoja 
voidaan tukea sekä EAKR:stä että 
ESR:stä, ja makroaluestrategioiden tuen 
erityisehdot on esitettävä ohjelmissa.
4.5 Esteiden voittamisen on oltava osa 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen 
ohjelmasuunnittelua – nykyisten 
makroaluestrategioiden tavoitteiden pitää 
näkyä tarveanalyysissä ja 
asiaankuuluvien toimintaohjelmien 
tavoitteiden asettamisessa 
suunnitteluvaiheesta alkaen. Kyseiset 
strategiat täyttävät tehtävänsä vain, jos 
makroaluestrategioiden tavoitteet 
muodostavat osan strategisesta 
suunnittelusta koheesiopolitiikan 
ohjelmissa kyseessä olevilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
samalla varmistettava, että alueellisen 
yhteistyön ohjelmilla edistetään 
tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. Jäsenvaltiot ja alueet voivat 
siten edistää yhteistyötä sekä testata, 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien poliittisten tavoitteiden tueksi. 
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä on 
käytettävä saamaan päätöksentekijät yli 
rajojen tekemään yhdessä työtä yhteisten 
ongelmien ratkaisemiseksi.
4.7 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
katsottava alueellisen yhteistyön ohjelmat 
ensisijaisesto hyödyllisiksi välineiksi 
yhteistyön esteiden ylittämiseen, millä 
puolestaan tuettaisiin kansallisen ja 
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alueellisen politiikan tavoitteita ja 
vaikutettaisiin ohjelma-aluetta laajemmin.

Or. en

Tarkistus 537
Ádám Kósa
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite -I

Komission teksti Tarkistus

Liite -I
Yhteinen strategiakehys

Tämän kehyksen tarkoituksena on toimia 
10 artiklan mukaisesti eri toimintalinjojen 
tavoitteiden koordinointi-, yhdentämis- ja 
tasapainottamiskeinona tietyissä 
alueellisissa puitteissa ja erityisesti 
keinona koordinoida ja tasapainottaa 
ensisijaisia investointikohteita 9 artiklassa 
esitettyjen temaattisten tavoitteiden 
kanssa.

1. Laaja-alaiset periaatteet ja monialaiset 
haasteet

1.1 Kumppanuus ja monitasoinen hallinto 
1.1.1 Monitasoisen hallinnon periaate 
edellyttää koordinoitua toimintaa, joka 
toteutetaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaan ja 
kumppanuudessa. Se on toteutettava myös 
toiminnallisessa ja institutionalisoidussa 
yhteistyössä, erityisesti unionin 
toimintalinjojen laatimisen ja 
täytäntöönpanon osalta. Yksiselitteisellä 
viittauksella monitasoiseen hallintoon 
tässä asetuksessa vahvistetaan kyseistä 
periaatetta ja tuodaan lisäarvoa itse 
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koheesiopolitiikalle.
1.1.2 Monitasohallintoperiaatetta on 
noudatettava sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen koheesion aikaansaamiseksi ja 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin ensisijaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
1.1.3 Tehokkaan monitasohallinnon 
takaamiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
a) kumppanuuden toteuttaminen 
5 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti; 
b) koordinointimekanismien 
perustaminen hallinnon eri tasojen välille 
vastaavien perustuslaillista valtaa 
koskevien järjestelmien mukaisesti;
c) säännöllinen tiedottaminen 
kumppanuuden täytäntöönpanosta.
d) Jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi käytettävä 
osaa niiden nykyisen ja seuraavien 
ohjelmakausien teknisestä tuesta 
varmistamaan, että kumppaneilla, 
erityisesti pienillä paikallisviranomaisilla, 
taloudellisilla kumppaneilla ja 
työmarkkinaosapuolilla ja 
kansalaisjärjestöillä on riittävät valmiudet 
osallistua kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.
1.1.5 Kaikissa yhteisiä säännöksia 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanossa 
kumppanuus on järjestettävä siten, että 
paikallis- ja alueviranomaiset saadaan 
osallistumaan suoraan 
kumppanuussopimusten valmisteluun ja 
myös kyseisten ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Työmarkkina- ja 
talousosapuolet, muut julkiset 
viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, mukaan luettuna 
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ympäristökumppanit, kansalaisjärjestöt ja 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet on myös 
otettava mukaan kumppanuuden 
takaamiseksi kaikissa politiikan 
täytäntöönpanon vaiheissa.

1.2 Kestävä kehitys 
1.2.1 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklassa esitetty 
kestävän kehityksen periaate liittyy 
edistyksen käsitteeseen, jonka mukaan 
sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset 
näkökohdat on yhdistettävä, kun otetaan 
huomioon nykyisten ja tulevien 
sukupolvien hyvinvointi ja elämänlaadun 
parantaminen.
1.2.2 Kestävää kehitystä koskevien 
näkökohtien sekä saastuttaja maksaa 
-periaatteen on siksi oltava olennainen 
osa jokaista suunnitelmaa, suunnittelusta 
toteutukseen ja seurannassa arviointiin. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamatta jättäminen voidaan sallia 
vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
edellyttäen, että selkeät 
lieventämistoimenpiteet ovat käytössä.
1.2.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
kohtaamiinsa monimutkaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi otettava käyttöön kaikki 
saatavilla olevat unionin poliittiset 
välineet. Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjumista varten resurssit on keskitettävä 
ennaltaehkäiseviin ja lieventäviin 
toimenpiteisiin. Kaikkien uusien yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen tuella tehtyjen 
investointien on oltava luonteeltaan 
sellaisia, että ne pystyvät luonnostaan 
torjumaan ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutuksia.
1.2.4 EAKR:stä ja koheesiorahastosta on 
edelleen tehtävä suuria investointeja 
jäsenvaltioiden ja alueiden 
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infrastruktuureihin vesipuitedirektiivin 1
ja muiden asiaankuuluvien direktiivien 
vaatimusten täyttämiseksi. Kestävien 
toimien edistämiseen tähtääviä 
teknologisia ratkaisuja on olemassa ja 
uusia ilmenemässä, ja siksi EAKR:stä on 
edelleen annettava tutkimukselle tukea 
tällä alueella. Kyseisen tuen tavoitteena 
Horisontti 2020 -ohjelmassa katettujen 
toimenpiteiden täydentäminen. Luonnon 
monimuotoisuutta koskeville toimille 
voidaan antaa tukea EAKR:n ja meri- ja 
kalatalousrahaston kautta. EAKR:ää 
voidaan käyttää myös antamaan tukea 
maan hoitajille, jos pakolliset 
ympäristövaatimukset aiheuttavat 
aluekohtaisia haittoja.

1.2.5 Kestävän kehityksen edistäminen ei 
saa olla tekninen toimenpide. Sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
sisällytetään yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen kaikkeen itse paikalla 
toteutettavaan toimintaan, 
hallintoviranomaisten on otettava 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti tämä 
tavoite huomioon koko ohjelman 
elinkaaressa, ja niiden on omaksuttava 
aiempaa aktiivisempi lähestymistapa 
toimien ympäristön kannalta haitallisten 
vaikutusten vähentämiseen toteuttamalla 
muun muassa seuraavat toimet:
a) investointien ohjaaminen 
resurssitehokkaimpiin vaihtoehtoihin,
b) investointitarpeen huolellinen 
punnitseminen, jos kyseisillä 
investoinneilla on huomattava kielteinen 
ympäristövaikutus,
c) pitkän aikavälin näkökulman 
omaksuminen, kun verrataan investointia 
koskevien vaihtoehtoisten menetelmien 
elinkaarikustannuksia, 

                                               
1  EUVL Viite..... Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2000 antama direktiivi 2000/60/EY,
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d) vihreiden julkisten hankintojen käytön 
lisääminen
e) investointien suuntaminen kaikkien 
käyttäjien esteettömyyteen edistämällä 
esteetöntä ympäristöä vammaisille.

1.3 Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjimättömyys 
1.3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
poistaakseen epätasa-arvon, edistääkseen 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
estääkseen kaiken sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän kaikissa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanovaiheissa.
1.3.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa koskevaa tavoitetta ja toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen 
kaiken syrjinnän yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista osarahoitettujen ohjelmien 
toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa ja esitettävä 
selkeästi toimet, joilla tämä periaate 
otetaan huomioon ohjelmissa.
Naisten suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille sekä työnantajina että 
työntekijöinä elähdyttäisi unionin 
taloutta. Kyseistä toimintaa koskevien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 
nostamalla naisten työllisyysastetta on 
ratkaisevaa Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. 
Siksi esteitä naisten osallistumiselle 
työmarkkinoille on käsiteltävä 
täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden ja 
alueiden on taattava, että ESR:n, 
EAKR:n, koheesiorahaston, meri- ja 
kalatalousrahaston ja maaseuturahaston 
lisäksi myös rahoitustoimilla, joilla 
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edistetään naisten taloudellista 
riippumattomuutta, edistetään 
asianmukaisen tasapainon 
aikaansaamista työ- ja perhe-elämän 
välillä, ja että niillä edistetään naisten 
mahdollisuuksia yrittäjinä.
1.3.4 Seuranta- ja arviointiohjelmilla 
autetaan mittaamaan yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen odotettua vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoon.

1.4 Esteettömyys
1.4.1 Kaikkien yleisölle tarjottujen ja 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista osarahoitettujen 
tuotteiden ja palvelujen on oltava 
esteettömiä. Erityisesti esteettömän 
rakennetun ympäristön, liikenteen, tieto-
ja viestintätekniikoiden takaaminen ja 
edistäminen jäsenvaltioiden toteuttamilla 
asianmukaisilla toimilla on olennaisen 
tärkeää heikossa asemassa olevien 
ryhmien, myös vammaisten, 
osallistamiseksi vammaisten oikeuksista 
tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti. 
1.4.2 On olennaisen tärkeää käsitellä 
asianmukasiesti heikossa asemassa 
olevien ryhmien tarpeita, jotta ne voivat 
päästä paremmin työmarkkinoille ja 
osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan.
1.4.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edelleen edistettävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta yhdenvertaisesti 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kanssa kaikilla EU:n 
alueilla, jos Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet halutaan saavuttaa.

1.5 Väestörakenne
1.5.1 Väestörakenteen muutokseen 
sopeutuminen on yksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden ydinhaasteista tulevina 
vuosikymmeninä. Pienemmän 
työssäkäyvän väestön ja suuremman 
eläkkeellä olevan väestön yhdistelmä saa 
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aikaan ylimääräistä rasitusta 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmille ja 
siten unionin taloudelliselle 
kilpailukyvylle.
1.5.2 Väestörakenteen muutos aiheuttaa 
uusia haasteita. Tällaisia väestörakenteen 
kehityskulkuja on tutkittava ja niihin on 
vastattava erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jolla erilaiset 
kehityssuuntaukset näkyvät. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
turvauduttava yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluviin 
rahastoihin kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita väestörakenteen ongelmiin 
puuttumiseksi ja senioritalouden 
kehittämistä koskevien mahdollisuuksien 
kehittämiseksi.
1.5.3 Iäkkäiden ihmisten 
työmahdollisuuksien edistäminen tuo 
monia etuja ihmisille, myös vammaisille 
nuorille yhteiskunnille ja valtion 
talouksille. Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
käytettävä yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvia rahastoja 
ryhtyäkseen toimiin, joilla helpotetaan 
kaikkien ikäryhmien osallistamista.
Kaikkien olemassa olevien inhimillisten 
resurssien hyödyntäminen parhaalla 
mahdollisella tavalla, muun muassa 
toteuttamalla toimenpiteitä 
nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi, on 
yksi yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
kiireellisimpiä tehtäviä edistettäessä koko 
unionin väestön mahdollisuuksien 
hyödyntämistä mahdollisimman paljon. 
Tämä saadaan aikaan parantamalla 
koulutuksen saatavuutta ja sen 
vähimmäistaso ja laatua sekä edistämällä 
sosiaalisia tukirakenteita. Investoinnit 
terveydenhuoltoinfrastruktuureihin 
edistäisivät myös kaikkien unionin 
kansalaisten pitkää ja tervettä työelämää 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
1.5.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
ohjelmiaan laatiessaan otettava huomioon 
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väestörakenteen muutoksen pitkän 
aikavälin haasteet. Väestörakenteen 
muutoksesta eniten kärsivillä alueilla 
toimenpiteiksi on määritettävä seuraavat:
a) väestörakenteen uudistumisen tuki 
tarjoamalla perheille paremmat 
olosuhteet ja parantamalla työ-, yksityis-
ja perhe-elämän tasapainoa; 
b) työllisyyden vauhdittaminen; 
tuottavuuden ja taloudellisen 
tehokkuuden lisääminen investoimalla 
koulutukseen ja tutkimukseen;
c) keskittyminen koulutuksen ja 
sosiaalisten tukirakenteiden riittävyyteen 
ja laatuun
ja
d) terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 
pitkäaikaishoidon kustannustehokkaan 
tarjoamisen takaaminen, mukaan 
luettuna investoinnit infrastruktuuriin.

1.6 Yhdennetty lähestymistapa 
1.6.1 Yhdennetty alueellinen 
lähestymistapa on perustekijä vastatessa 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja alueiden 
kohtaamiin haasteisiin. Kyseiset haasteet 
liittyvät globalisaation, ympäristö- ja 
energianäkökohtien, ikään liittyvien 
ongelmien ja väestörakenteen muutoksen, 
teknologisen muutoksen ja 
innovaatiotarpeiden ja tulojen epätasa-
arvon ja yhteiskunnallisen eriytymisen 
vaikutuksiin. Näiden kysymysten 
monimutkaisuus ja niiden liittyminen 
toisiinsa tarkoittaa, että ratkaisujen on 
onnistuakseen oltava yhdennettyjä, 
monialaisia ja moniulottuvuuksisia. 
1.6.2 Tässä yhteydessä yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla on 
mahdollista yhdistää eri EU:n rahastojen 
voimat yhdennetyiksi paketeiksi, jotka on 
räätälöity sopimaan paikallisiin ja 
alueellisiin erityistarpeisiin 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
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päämäärien saavuttamiseksi.
1.6.3 Laatiessaan strategioitaan ja 
ohjelmiaan asianmukaisimpien toimien 
määrittämiseksi Eurooppa 2020 
-strategian tueksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota vallitseviin alueelliseen, 
rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
piirteisiin, kuten kyseessä olevien 
alueiden liitettävyyteen, 
työllisyysrakenteisiin ja työvoiman 
liikkuvuuteen, kaupungin ja maaseudun 
välisiin yhteyksiin, eri alojen väliseen 
paikalliseen riippuvuuteen, 
kulttuuriperintöön, ikääntymiseen, 
väestörakenteen muutoksiin ja niin 
edelleen.
1.6.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
analysoitava, mitkä niiden kohtaamat 
suurimmat haasteet ovat. Vastauksena 
kyseisiin haasteisiin niiden on myös 
käsiteltävä kysymyksiä siitä, mitkä ovat 
niiden kansalaisten hyvinvoinnin erityisiä 
näkökohtia, joihin ne haluavat vaikuttaa 
ja joita ne haluavat edistää politiikkansa 
avulla, ja siitä, miten politiikkaa on 
suunniteltava ja toteutettava kyseessä 
olevan jäsenvaltion tai alueen erityisissä 
puitteissa. 
16.5 Erityisiin alueellisiin tarpeisiin 
räätälöityjen asianmukaisten toimien 
edistämiseksi jäsenvaltioiden ja alueiden 
on kehitettävä edelleen yhdennettyä 
alueellista lähestymistapaa politiikan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen ottamalla 
huomioon asiaankuuluvat 
taustanäkökohdat mutta keskittymällä 
seuraavien keskeisten osien perustaan:
a) arviointi alueen Eurooppa 2020 
-strategiaan kuuluvista 
kehitysmahdollisuuksista ja 
-valmiuksista; 
b) arviointi alueen kehityshaasteista ja 
sen valmiuksista käsitellä niitä;
c) asianmukaisen alueellisen toiminta-
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alan ja puitteiden huomioon ottaminen 
politiikan suunnittelua ja toteuttamista 
varten toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;
d) tehokkaan politiikan toteuttamiseksi 
tarvittavien monitasoisen hallinnon 
järjestelyjen suunnittelu;
e) politiikan seurannassa ja arvioinnissa 
käytettävien asianmukaisten tulos- ja 
tuotosindikaattorien valinta.

2. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen synergia 
ja koordinointi muiden EU:n 
politiikanalojen välineiden kanssa

2.1 Johdanto
2.1.1 Mahdollisimman hyvien kestävää 
kasvua ja paikallista kehitystä koskevien 
tulosten saavuttamiseksi on tärkeää 
koordinoida kaikkia unionin 
politiikanaloja ja niihin liittyviä välineitä, 
joilla on osuus taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
paremmin tasapainotetun alueellisen 
kehityksen aikaansaamisessa EU:ssa. 
Tämän on toteuduttava unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
kansallisten ja alueellisten 
talousarvioiden parempana 
koordinointina yhteisen poliittisten 
ensisijaisten tavoitteiden rahoittamisessa 
sekä paremmassa alakohtaisessa 
yhteistyössä EU:n ja kansallisten ja 
alueellisten elinten välillä.
2.1.2 Synergia ja koordinointi eivät 
tarkoita kaikille sopivaa yhtä ratkaisua. 
Tässä yhteydessä on tarpeen tehdä 
tarkempi analyysi unionin toimien 
vaikutuksesta alueilla ja 
yhteenkuuluvuuteen, jotta voidaan edistää 
tehokasta synergiaa ja määritellä ja 
edistää sopivimpia paikallisen ja 
alueellisen investoimisen tukemista 
koskevia keinoja EU:n tasolla.



PE491.157v02-00 90/102 AM\906345FI.doc

FI

2.1.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava ohjelma- ja 
täytäntöönpanovaiheissa yhdenmukaisuus 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista tuettujen toimien ja 
muiden EU:n politiikanalojen tavoitteiden 
välillä. Tätä varten niiden on pyrittävä
a) määrittämään ja hyödyntämään 
unionin eri välineiden välisiä 
täydentävyyksiä kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä 
suunnitteluvaiheessa että 
täytäntöönpanon aikana; 
b) parantamaan nykyisiä rakenteita ja 
tarvittaessa perustamaan uusia, joilla 
helpotetaan kansallisen tason 
koordinoinnin eri välineitä ja rakenteita 
koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
strategista määrittämistä, välttämään 
päällekkäisiä toimia ja määrittämään alat, 
joilla tarvitaan täydentävää 
rahoitustukea;
c) hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuutta yhdistää tuki eri välineistä 
tukeen yksittäisille toimille ja tekemään 
tiivistä yhteistyötä muiden kansallisten 
välineiden täytäntöönpanosta vastaavien 
kanssa yhtenäisten ja valtavirtaistettujen 
rahoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi 
edunsaajille.

2.2. Horisontti 2020 -puiteohjelma
2.2.1 On olennaisen tärkeää vahvistaa 
synergiaa ja täydentävyyttä 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman välillä ja laatia samalla 
selkeä jako niiden toimialueiden välille.
2.2.2 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
erityisesti laadittava kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia (T&I) älykästä 
erikoistumista varten kansallisen 
uudistusohjelman mukaisesti. Nämä 
strategiat on laadittava tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten tai alueellistan 
hallintoviranomaisten ja Horisontti 2020 
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-puiteohjelmaan suoraan kuuluvien 
viranomaisten kanssa, mutta siihen on 
otettava mukaan myös sidosryhmiä, kuten 
yliopistoja ja korkeakoululaitoksia, 
paikallista teollisuutta ja 
työmarkkinaosapuolia. Esteettömän 
ympäristön ja esteettömien palvelujen 
osalta vammaisia edustavat sidosryhmät 
olisi otettava mukaan sellaisten 
innovaatiostrategioiden 
täytäntöönpanoon, joissa näkyvät 
iäkkäiden ihmisten tarpeet kaikille 
sopivan suunnittelun ajatuksen 
edistämisen osalta. Kyseisissä 
innovaatiostrategioissa on otettava 
huomioon sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan johtavat että siitä 
johtuvat alku- ja loppuvaiheen toimet.
2.2.3 Alkuvaiheen toimia, joissa 
valmistellaan alueellisia T&I-toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 
-hankkeisiin (huippuosaamisen 
portaikko), joita kehitetään valmiuksien 
vahvistamisen avulla. Tiedotusta ja 
yhteistyötä Horisontti 2020 
-puiteohjelman kansallisten 
yhteyspisteiden ja yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen hallintoviranomaisten välillä 
on vahvistettava, erityisesti kaikkien 
sellaisten Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan valittujen hankkeiden 
osalta, joita ei ole rahoitettu varojen 
puutteen vuoksi.
2.2.4 Loppuvaiheen toimissa on tarjottava 
keinot hyödyntää ja levittää 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavia 
T&I-tuloksia markkinoille, ja ne voivat 
olla muun muassa seuraavia: 
pilottilaitokset ja demonstrointitilat, 
todisteet suunnittelusta ja varhaisvaiheen 
rahoitukset, hautomotilat, sovellettu 
tutkimus, erityiset teollisuuden ja 
teknologian siirtovalmiudet ja klusterien 
tuki.
2.2.5 Kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille on tarjottava yhteistä tukea 
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kyseisten innovaatiostrategioiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, ja ne 
voivat sisältää tuen eurooppalaista etua 
koskevien T&I-infrastruktuurien 
yhteisrahoituksen mahdollisuuksien 
määrittämiseen, kansainvälisen yhteistyön 
edistämisen, metodologisen tuen 
vertaisarvioinnin avulla, hyvien 
käytäntöjen vaihdon ja alueiden välisen 
koulutuksen.
2.2.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
harkittava seuraavia täydentäviä 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
hyödyntämään niiden huippuosaamista ja 
innovointia koskevia mahdollisuuksia 
tavalla, joka täydentää Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa ja luo synergiaa sen 
kanssa:
a) nykyisten osaamiskeskusten ja 
vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden 
innovatiivisten alueiden yhdistäminen 
vastaaviin johtaviin keskuksiin muualla 
Euroopassa;
b) yhteyksien rakentaminen 
innovatiivisten klusterien kanssa ja 
huippuosaamisen tunnustaminen 
vähemmän kehittyneillä seuduilla;
c) ERA-tuolien perustaminen 
huippututkijoiden houkuttelemiseksi
 ja
d) tuki tutkijoiden ja innovaattoreiden 
pääsylle kansainvälisiin verkostoihin.

2.3 Life-ohjelma
2.3.1 Synergiaa ilmastonmuutoksen 
lieventämistä, ympäristönsuojelua ja 
resurssitehokkuutta koskevien unionin 
poliittisten välineiden (sekä 
rahoitusvälineiden ja muiden kuin 
rahoitusvälineiden) kanssa on 
hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan.
2.3.2 Koska ohjelmilla edistetään 
kestävän kasvun tavoitteita vahvemmalla 
temaattisella keskittämisellä ja 
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vahvistetun kestävän kehityksen 
periaatteella, 2.3.1 kohdassa tarkoitettu 
synergia kuuluu erottamattomasti yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen sääntelypuitteisiin.
2.3.3 Life-ohjelman synergiaa erityisesti 
luontoon (esimerkiksi ekosysteemipalvelut 
ja luonnon monimuotoisuus), veteen, 
jätteeseen, ilmaan, ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä aloja koskevien 
yhdennettyjen hankkeiden kanssa on 
edistettävä. Koordinointi Life-ohjelman
kanssa on taattava tukemalla hankkeita, 
jotka ovat luonteeltaan täydentäviä, sekä 
edistämällä Life-ohjelman nojalla 
vahvistettujen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.
2.3.4 Ympäristövaikutusten arviointien, 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutustenarviointien, strategisten 
ympäristöarviointien ja muiden 
asiaankuuluvien välineiden käyttöä on 
edistettävä, erityisesti esteettömän 
ympäristön ja palvelujen laatua ja 
laajuutta käsitellessä, jotta voidaan ottaa 
huomioon luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset alueellisessa suunnittelussa 
(mukaan luettuna makroaluestrategiat) ja 
alueellisessa ja paikallisessa 
päätöksenteossa.
2.3.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
edistettävä vihreää infrastruktuuria, 
ekoinnovointia ja innovatiivisten 
teknologioiden mukauttamista 
vihreämmän talouden luomiseksi.
2.3.6 Valmiuksien kehittäminen on 
ennakkoedellytys näiden toimien 
toteuttamiseksi, ja sillä on edistettävä 
mahdollisuuksia ja kehitettävä sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten että 
kumppaneiden taitoja.
2.3.7 Koska ympäristöhaasteet eivät 
seuraa hallinnollisia rajoja, EU:n, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
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viranomaisten rajat ylittävä, alueiden 
välinen ja valtioiden välinen yhteistyö 
luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen suojelun osalta kaikilla 
alueilla on erittäin tärkeää. Alueellisen 
yhteistyön mahdollisuuksien ja tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon paremmalla käytöllä edistettäisiin 
huomattavasti ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
2.3.8 Lisäksi rahoitusta yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvista rahastoista on koordinoitava 
NER 300 -ohjelman tuella. Siinä 
käytetään huutokauppaoikeuksien tuloja 
EU:n päästökauppajärjestelmästä 1

2.4 Erasmus kaikille -ohjelma
2.4.1 Synergiaa yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen ja Erasmus kaikille -ohjelman 
välillä on lisättävä investointien ihmisiin 
kohdistuvan vaikutuksen lisäämiseksi 
mahdollisimman paljon. Kyseisillä 
investoinneilla hyödytetään ratkaisevasti 
sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa 
edistämällä kasvua ja vaurautta. Erasmus 
kaikille -ohjelmalla tuetaan vain 
valtioiden välisiä hankkeita, kun taas 
koheesiopolitiikalla on selkeämmin 
alueellinen ulottuvuus. Jäsenvaltioita ja 
alueita kannustetaan testaamaan 
valtioiden välisestä yhteistyöstä Erasmus 
kaikille -ohjelman avulla saatavia 
välineitä ja menetelmiä ja panemaan ne 
sitten täytäntöön alueellaan yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen avulla.
2.4.2 Komission ja jäsenvaltioiden on 
taattava tehokas koordinointi 

                                               
1 EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Komission päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, 
sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen 
hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä 
teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (2010/670/EU) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32–46
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koheesiopolitiikan ja Erasmus kaikille 
-ohjelman välillä erottamalla selkeästi 
tuetut investointityypit ja kohderyhmät.  
Erasmus kaikille -ohjelman tuki 
keskitetään opiskelijoiden, nuorison ja 
henkilöstön valtioiden väliseen 
oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, 
strategisiin kumppanuuksiin järjestöjen ja 
laitosten välillä koko Euroopassa ja 
toimiin, joilla tuetaan politiikan 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. 
Koheesiopolitiikan pääasialliset 
ensisijaiset investointikohteet ovat  
koulutus, työmarkkinoiden koulutus, 
vammaiset henkilöt ja 
aikuisopiskelijoiden liikkuvuus.
2.4.3 Parempia tuloksia saavutetaan 
lisäksi edistämällä rahoituksen 
täydentävyyttä liikkuvuudelle ja sellaisten 
toimien rahoitusta, joilla
valtavirtaistetaan EU:n tasolla Erasmus 
kaikille -ohjelmassa määritetyt parhaat 
käytännöt ja innovatiiviset hankkeet. 
Tämän ohjelman puitteissa perustetut 
kansalliset virastot voivat edistää tämän 
koordinoinnin aikaansaamista.

2.5 Verkkojen Eurooppa -väline + 
Euroopan laajuiset verko, energia- ja 
televiestintäverkot
2.5.1 EU:n lisäarvon lisäämiseksi EAKR 
ja koheesiorahasto, Euroopan laajuiset 
verkot ja Verkkojen Eurooppa -väline on 
suunniteltava tiiviissä yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että erityyppisten 
infrastruktuurien (liikenteessä, energiassa 
ja televiestinnässä) on mahdollisimman 
hyvät yhteydet paikallisella, alueellisella 
ja kansallisella tasolla. Rahastoista on 
taattava mahdollisimman suuri vipuvoima 
hankkeille, joilla on EU:n ja 
yhtenäismarkkinoiden ulottuvuus, 
erityisesti ensisijaisissa liikenne-, energia-
ja digitaaliverkoissa. 
2.5.2 Aivan kuten kansallista 
infrastruktuuria on suunniteltava 
johdonmukaisesti sekä ottamalla 
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huomioon unionin rajat ylittävien 
yhteyksien kehitys ja kehittämällä 
yhteyksiä yli alueiden jäsenvaltiossa, 
suunnitelmien on perustuttava todelliseen 
ja ennakoituun liikennekysyntään ja 
niissä on määritettävä puuttuvat yhteydet 
ja pullonkaulat. Investoinneilla alueiden 
liitettävyyteen kattavaan verkostoon ja 
keskeiseen Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) infrastruktuuriin 
on taattavat, että kaupunki- ja 
maaseutualueet voivat hyötyä samoista 
suurien verkostojen avulla luoduista 
mahdollisuuksista.
2.5.3 Niiden investointien prioritisointia, 
joilla on vaikutusta tietyn jäsenvaltion 
ulkopuolella, on koordinoitava TEN-T-
suunnittelun kanssa siten, että EAKR:n ja 
koheesiorahaston investoinnit 
liikenneinfrastruktuuriin vastaavat täysin 
TEN-T-suuntaviivoja, joissa määritetään 
unionin liikenteen ensisijaiset kohteet, 
muun muassa  esteettömyys iäkkäille 
ihmisille, liikuntarajoitteisille ihmisille ja 
vammaisille matkustajille, 
ilmastonmuutoshaasteeseen vastaaminen, 
yhdennetyn TEN-T-verkon tuleva kehitys 
ja multimodaalikäytävän käsite.
2.6.4 Komission valkoisessa kirjassa 
liikenteestä1 esitetään näkemys 
kilpailukykyisestä ja resurssitehokkaasta 
liikennejärjestelmästä ja korostetaan, että 
liikennealalla edellytetään huomattavaa 
kasvihuonekaasujen vähentämistä. 
Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen osalta 
tämä tarkoittaa keskittymistä liikenteen 
kestäviin muotoihin ja investoimista 
aloille, joilta saadaan eniten EU:n 
lisäarvoa, esimerkiksi Euroopan 
laajuisiin verkkoihin. Kun investoinnit on 
määritetty, ne on asetettava 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten
ne edistävät esteetöntä liikkuvuutta, 

                                               
1  Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää (COM(2011) 144 final).
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kestävyyttä, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja yhtenäistä Euroopan 
liikennealuetta.

2.5.5 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
keskitettävä investoinnit uuden 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
nykyisen infrastruktuurin kapasiteetin 
edistämiseen huomattavalla 
ajanmukaistamisella.
2.5.6 Meriliikenteen osalta satamia on 
kehitettävä tehokkaina tulo- ja 
lähtöpisteinä liittämällä ne 
täysimääräisesti maainfrastruktuuriin. 
Etusija on annettava hankkeille, jotka 
koskevat satamiin pääsyä ja 
sisämaayhteyksiä. Sisävesireittien 
kehittämisellä on vahvistettava niiden 
osuutta EU:n kestävissä 
rahtiliikenneverkoissa.
2.5.7 Erityisesti on pyrittävä 
täydentävyyteen yhteisesti hallinnoitujen 
EAKR:n ja koheesiorahaston sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineen, joka on 
suoraan hallinnoitu väline, joka perustuu 
kilpailulliseen hankkeiden valintaan, 
infrastruktuuri-investointien välillä. 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 
rahoitetaan ydinverkostoon kuuluvia 
hankkeita (strategisesti tärkeimmät 
kattavan verkon osat), jotka tuovat eniten 
EU:n lisäarvoa ja joiden täytäntöönpano 
on monimutkaisinta TEN-T:n osalta: 
puuttuvat rajat ylittävät yhteydet, keskeiset 
pullonkaulat ja multimodaalimuodot. 
Koheesiorahastossa keskitytään 
hankkeisiin, jotka tuovat paljon EU:n 
lisäarvoa, liikenneverkkojen 
pullonkaulojen poistamiseksi tukemalla 
TEN-T-infrastruktuuria sekä ydinverkon 
että kattavan verkon osalta. 
2.5.8 Koheesiorahastosta ja 
rakennerahastoista rahoitetaan 
paikallisia ja alueellisia infrastruktuureja 
ja niiden yhteyksiä ensisijaisiin unionin 
verkkoihin myös energia- ja 
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televiestintäaloilla.
2.5.9 Verkkojen Eurooppa -väline 
täydentää koheesio- ja rakennerahastoja, 
koska se esittää alue- ja 
paikalliskehityksen tavoitteiden 
saavuttamista infrastruktuurin osalta, 
jotta toiminnallisille ja yhdennetyille 
yhtenäismarkkinoille ja sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen voidaan tuoda 
mahdollisimman paljon lisäarvoa.

2.6 Liittymistä valmisteleva tukiväline, 
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, Euroopan 
kehitysrahasto
2.6.1 Synergian lisäämiseen ulkoisten 
välineiden ja koheesiopolitiikan välillä on 
pyrittävä tehokkuuden lisäämiseksi 
yritettäessä saavuttaa monia unionin 
poliittisia tavoitteita. Erityisesti on 
kehitettävä synergiaa Euroopan 
kehitysrahaston, liittymistä valmistelevan 
välineen ja eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineen osalta.
2.6.2 Syvemmän alueellisen integraation, 
koheesiopolitiikkaan ja Euroopan 
naapuruusvälineisiin kuuluvien 
alueellisten yhteistyötoimien välisen 
synergian tarjoamista on hyödynnettävä  
Näiden välineiden välisen täydentävyyden 
luomiseen on parhaat mahdollisuudet 
rajat ylittävien yhteistyötoimien osalta. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on siksi 
varmistettava, että olemassa olevat toimet
liitetään juuri luotuihin Euroopan 
alueellisen yhteistyön ryhmittymiin ja että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
kansalaisjärjestöjen valmiuksien 
rakentamiseen, erityisesti kattojärjestöjen, 
rahastoihin pääsemiseksi, niiden 
koordinoimiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi.

3. Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
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koordinointimekanismi

3.1 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
taattava, että yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvista 
rahastoista rahoitetuilla toimilla luodaan 
synergiaa ja että valtavirtaistaminen 
johtaa hallinnollisten kustannusten ja 
rasitusten vähentämiseen itse paikalla.
3.2 Yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen kuuluvien rahastojen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
ministeriöiden ja hallintoviranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Niiden on 
erityisesti
a) määritettävä toiminta-alueet, joilla 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvia rahastoja voidaan yhdistää 
täydentävästi tässä asetuksessa esitettyje 
temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi;
b) edistettävä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvasta yhdestä 
rahastosta vastaavien 
hallintoviranomaisten osallistumista 
muiden hallintoviranomaisten ja 
asiaankuuluvien ministeriöiden toimiin 
tukijärjestelmien kehittämisessä 
synergian takaamiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi;
c) perustettava yhteisiä 
seurantakomiteoita yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvia rahastoja 
täytäntöönpaneville ohjelmille ja 
kehitettävä muita yhteisiä hallinto- ja 
valvontajärjestelyä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten koordinoinnin 
helpottamiseksi;
d) hyödynnettävä hakijoille ja tuensaajille 
kohdennettuja sähköisen hallinnon 
ratkaisuja ja keskitettyjä palvelupisteitä, 
joissa annetaan neuvontaa saatavilla 



PE491.157v02-00 100/102 AM\906345FI.doc

FI

olevista tukimahdollisuuksista yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen kunkin rahaston 
avulla.
3.3 Euroopan seurantajärjestlemässä olisi 
otettava käyttöön yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen kuuluvien 
rahastojen täytäntöönpanon ja 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamisessa saavutetun edistyksen 
seuranta, jolla taataan 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppanien 
osallistuminen.

4. Alueellisen koordinoinnin ensisijaiset 
kohteet (rajat ylittävä, valtioiden välinen 
ja alueiden välinen)

4.1 Alueelliseen kehitykseen, työpaikkojen 
luomiseen ja yhteenkuuluvuuteen on 
suuret mahdollisuudet yhteistyössä, joka 
ylittää hallinnolliset rajat ja jolla pyritään 
ylittämään luonnolliset rajat. Yhteisiin 
tarpeisiin perustuva yhteistyö yhteisellä 
alueella on usein tehokkainta. 
4.2 Rajat ylittävä yhteistyö perustuu 
käsitykseen, että monet haasteet eivät 
pysähdy hallinnollisille rajoille. Tehokas 
vastaus edellyttää yhteistä ja yhteistyössä 
toteutettavaa toimintaa ja tiedon 
jakamista asianmukaisella alueellisella 
tasolla. 
4.3 Rajaseutuihin liittyviä 
mahdollisuuksia voidaan lisäksi 
hyödyntää paikallisesti suunnatuilla 
tukitoimenpiteillä.
4.4. Kaksi olemassa olevaa 
makroaluestrategiaa on viitoittanut tietä 
asianosaisten osapuolten järjestämiselle 
yhteisiin toimiin soveltuvalla alueellisella 
tasolla. Strategiat ovat lisänneet 
ymmärrystä yhteistyön tarpeellisuudesta 
sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita 
yksi jäsenvaltio ei voi yksin ratkaista, 
esimerkiksi Itämeren tai Tonavan 
puhdistaminen. Makroaluestrategioita ja 
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muita alueellisen yhteistyön muotoja 
voidaan tukea sekä EAKR:stä että 
ESR:stä, ja makroaluestrategioiden tuen 
erityisehdot on esitettävä ohjelmissa.
4.5 Esteiden voittamisen on oltava osa 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 
kuuluvien rahastojen 
ohjelmasuunnittelua – nykyisten 
makroaluestrategioiden tavoitteiden pitää 
näkyä tarveanalyysissä ja 
asiaankuuluvien toimintaohjelmien 
tavoitteiden asettamisessa 
suunnitteluvaiheesta alkaen. Kyseiset 
strategiat täyttävät tehtävänsä vain, jos 
makroaluestrategioiden tavoitteet 
muodostavat osan strategisesta 
suunnittelusta koheesiopolitiikan 
ohjelmissa kyseessä olevilla alueilla ja 
jäsenvaltioissa.
4.6 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
samalla varmistettava, että alueellisen 
yhteistyön ohjelmilla edistetään 
tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. Jäsenvaltiot ja alueet voivat 
siten edistää yhteistyötä sekä testata, 
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja 
varmistamalla, että yhteistyö järjestetään 
laajempien poliittisten tavoitteiden tueksi. 
Tarvittaessa alueellista yhteistyötä on 
käytettävä saamaan päätöksentekijät yli 
rajojen tekemaan yhdessä työtä yhteisten 
ongelmien ratkaisemiseksi.
4.7 Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
katsottava alueellisen yhteistyön ohjelmat 
ensisijaisesit hyödyllisiksi välineiksi 
yhteistyön esteiden ylittämiseen, millä 
puolestaan tuettaisiin kansallisen ja 
alueellisen politiikan tavoitteita ja 
vaikutettaisiin ohjelma-aluetta laajemmin.
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Perustelu

Kumppanuus- ja seurantaperiaatteiden tehokasta täytäntöönpanoa ei voida käsitellä, ellei 
kumppaneille anneta valtuuksia, erityisesti niille, joilla on rajalliset inhimilliset ja 
taloudelliset resurssit. Esteettömyydestä on tehtävä erityisesti vaikutustenarviointeja 
suunniteltujen toimien ja investointien arvioimiseksi. Näissä puitteissa esteettömyys on 
epäilemättä sisällytettävänä kriteerinä, joka on täytettävä kestävien investointien 
määrittämiseksi erityisesti ikääntyvässä yhteiskunnassa. Yleisen suunnittelun periaatetta olisi 
myös käytettävä esteettömyyden osalta ja arvionnin lähestymistapana investointina 
tulevaisuuteen.


