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LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikalla on olennainen osa unionin kehityksessä ja merkittävä tehtävä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä ehdotus on osa laajempaa 
lainsäädäntöpakettia, jossa komissio esittää merkittäviä muutoksia koheesiopolitiikan 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, jotta sen vaikutus unionin painopistealueisiin olisi 
mahdollisimman suuri. Uudella kehyksellä pyritään antamaan kaikkia rakennepoliittisia 
välineitä koskevat yhteiset säännöt. Siinä määritellään joukko Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisia temaattisia tavoitteita sekä annetaan tukikelpoisuutta ja tuloksellisuuden arviointia, 
seuranta-, raportointi- ja arviointijärjestelyjä sekä hallinnointia ja valvontaa koskevat 
säännökset.

Ehdotuksessa annetaan yksityiskohtaiset säännökset koheesiorahaston käytön ohjaamiseksi. 
Koheesiorahasto on rakennepoliittinen väline, jolla autetaan jäsenvaltioita, joiden 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on alle 90 prosenttia suhteessa EU-27:n 
keskiarvoon, investoimaan liikenneverkkoihin ja ympäristöön.

Asetuksessa määritellään koheesiorahaston toimien soveltamisala. Komission ehdotuksen 
mukaan ympäristöalalla koheesiorahaston avulla edistetään siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
kaikilla aloilla ja tuetaan investointeja, jotka kohdistuvat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, 
riskien ehkäisemiseen sekä vesi- ja jätealaan ja kaupunkiympäristöön. Myös 
energiainvestoinnit ovat tukikelpoisia, jos niistä on selvää ympäristönsuojelullista etua, 
esimerkiksi jos niillä edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Liikenteen 
alalla koheesiorahastosta tuetaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevia investointeja 
sekä sellaisia liikennejärjestelmiä, jotka aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä, ja kestävää 
kaupunkiliikennettä.

Valmistelija on tyytyväinen komission ehdottamaan uuteen lainsäädäntökehykseen ja 
ehdotukseen koheesiorahastoa koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä. Valmistelija 
katsoo kuitenkin, että koheesiopolitiikkaan olisi Euroopan unionin kestävän kehityksen 
perustavana välineenä suhtauduttava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon yhtaikaa 
ympäristönsuojelu, yhdennetyn energiapolitiikan käyttöönotto, työpaikkojen luominen sekä 
sellaisten kestävien liikennemuotojen ja "älykkäiden kaupunkien" kehittäminen, joilla 
varmistetaan unionin kansalaisten korkea elämänlaatu. Olisi painotettava enemmän 
rakennerahastojen käytön ehtoja ja sitä, että niitä olisi hallinnoitava täysin avoimesti niin, että 
voidaan taata, että jäsenvaltioiden ja alueiden Euroopan unionin valvonnassa käyttämät varat 
tuottavat parhaat mahdolliset tulokset.

Tätä tarkoitusta varten valmistelija haluaa esittää joukon tarkistuksia parantaakseen 
koheesiorahastoa koskevaa erityisehdotusta.

Ensinnäkin kokonaisvaltainen lähestymistapa on olennainen kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen kannalta: "älykkäitä kaupunkeja" koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
viipymättä ratkaisuja kysymyksiin, jotka koskevat energiatehokkuutta ja -tuotantoa, 
esteettömyyttä, avoimia viheralueita, sosiaalista integroitumista sekä ihmisen 
elinympäristöjen sopeuttamista kestävyyden vaatimuksiin. Siksi tässä on esitetty useita 
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tarkistuksia, joiden avulla koheesiorahaston käyttöä voidaan keskittää paremmin 
yhdennettyyn kaupunkien kehittämiseen.

Lisäksi valmiuksien luominen ja tekninen apu ovat avainasemassa myönteisten ja kestävien 
tulosten saavuttamiseksi koheesiorahaston avulla siten, että niillä edistetään rahaston 
hallinnointiin osallistuvien julkishallintojen ja yksityisten toimijoiden tehokkuutta ja 
avoimuutta. Unionin olisi koheesiopolitiikkansa täytäntöönpanolla edistettävä hyvää 
hallintotapaa ja älykästä erikoistumista.

Koheesiorahaston käyttö voi myös olla oiva keino yhtäältä edistää ekosysteemiperustaista 
suhtautumista luonnon monimuotoisuuden ja maisemien suojeluun ja ennallistamiseen ja 
toisaalta myötävaikuttaa kaupunki- ja maaseutualueiden vuorovaikutuksen parantamiseen 
pyrittäessä sellaisen integroidun alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen, joka kattaa 
kaupunkien elinympäristön sekä kulttuurisen ja historiallisen perinnön suojelun ja 
edistämisen.

Lopuksi rahaston tavoitteiden saavuttamista mittaavia yhteisiä indikaattoreita olisi 
täydennettävä uusilla ja selkeämmillä kestävän kehityksen indikaattoreilla. Sellaisissa 
indikaattoreissa olisi otettava huomioon koheesiorahaston sekä julkista tukea vastaavien 
yksityisten investointien avulla aikaansaatujen uusien työpaikkojen määrä. Uusia 
indikaattoreita olisi myös otettava käyttöön mittaamaan yksiselitteisesti sellaisten 
kaupunkistrategioiden käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa, joilla pyritään tulevaisuuden 
"älykkäiden kaupunkien" kehittämiseen.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen määrittää 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädettyihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, ja samalla pitää tuetun 
toiminnan ulkoiset kustannukset 
mahdollisimman alhaisina 
yhteiskunnalle, on tarpeen määrittää 
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investointiprioriteetteja. asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädettyihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen ja energiaan
liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä;

a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen, uusiutuvaan 
energiaan ja energiasäästöihin liittyvillä 
aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä;

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekninen apu. c) tekninen apu ja valmiuksien 
lisääminen.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tekninen apu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja älykkäiden 
erikoistumisalojen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) uusiutuvien energialähteiden tuotannon 
ja jakelun edistäminen;

i) uusiutuvan energian tuotannon ja sen 
jakeluun liittyvän 
infrastruktuurikapasiteetin sekä 
tietotekniikan edelleen kehittämisen
edistäminen;

Perustelu

Olisi annettava asianmukaista tukea jakelukapasiteetin kehittämiseen, jotta se voidaan 
varmistaa tuotettujen määrien jakelu ja siten tukea uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä;

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yrityksissä, 
erityisesti pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa ja yksityisissä
infrastruktuureissa;

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;

Perustelu

Asuinrakennusten uudistamisen tukeminen ja niiden energiatehokkuuteen investointi auttaisi 
ihmisiä säästämään energiaa ja myötävaikuttaisi siten EU:n ympäristöpolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen ja merkittävällä tavalla vihreiden työpaikkojen luomiseen. Tämä on sitäkin 
tärkeämpää aikana, jolloin jäsenvaltioiden on toteutettava säästötoimia eikä niillä on varaa 
tukea tämänkaltaisia investointeja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) toimet, joilla tuetaan kaupunki- ja 
maaseutualueilla asuvien ihmisten 
elinympäristöjen sopeuttamista 
energiatehokkuusvaatimuksiin ja 
uusiutuvan energian käyttöön;

Tarkistus 11
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille;

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matala- ja 
keskijännitetasoille;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

v) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden sekä kestävien, älykkäiden ja 
yhdennettyjen 
energiatoimintasuunnitelmien 
edistäminen, mukaan lukien kestävän 
kaupunkiliikenteen, puhtaan julkisen 
liikenteen sekä ilmastomuutosta 
hillitsevien ja siihen sopeutumista 
tukevien toimien edistäminen;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia koskevan tekniikan 
kehittämisen tukeminen;

Perustelu

Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeva tekniikka on ratkaisevan tärkeä fossiilisia 
polttoaineita käyttävien voimaloiden ja teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi, mutta sitä koskeva tekniikka ei vielä ole kehittynyt ja on aluksi kallis kehittää. 
Koheesiorahaston varoja ei saisi käyttää fossiilisia polttoaineita käyttävien uusien 
voimaloiden rakentamiseen, olivatpa ne kuinka tehokkaita tahansa, vaan varat olisi 
käytettävä sellaisen teknologian kehittämiseen, jonka ainoana päämääränä on 
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hiilidioksidipäästöjen ilmakehään pääsyn estäminen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen:

b) ekosysteemiin perustuvan
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen:

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen;

i) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen, 
mukaan lukien jokien ja rannikkojen 
ekosysteemien ennallistaminen tulvilta 
suojautumistarkoituksessa;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

ii) erityisriskeihin varautuminen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn varmistaminen ja 
katastrofien hallintajärjestelmien 
kehittäminen investointien sekä teknisten 
ja institutionaalisten valmiuksien 
edistämisen avulla;

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen:

c) ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen:

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) vesihuollon infrastruktuurin 
uusimisen edistäminen, jotta parannetaan 
resurssitehokkuutta, erityisesti 
historiallisissa kaupungeissa, joissa 
hävikki vesijakelussa on huomattava.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) vesialan innovoinnin edistäminen ja 
uuden teknologian asentaminen 
maanalaisten vesivarojen valvontaa 
varten.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) biodiversiteetin ja
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 

iii) biodiversiteetin, maaperän laadun ja
kulttuuriperinnöllisesti arvokkaiden 
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ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin kautta;

maisemien suojelu ja ennallistaminen sekä 
ekosysteemipalvelujen edistäminen muun 
muassa vihreän infrastruktuurin ja Natura 
2000 -verkoston kautta;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) kaupunki- ja maaseutualueiden 
välisen vuorovaikutussuhteen 
edistäminen ympäristön kestävyyden 
parantamiseksi;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii b) sellaisten älykkäitä kaupunkeja 
koskevien yhdennettyjen 
kaupunkikehitysstrategioiden 
edistäminen, joissa sovelletaan 
kokonaisvaltaista ajattelutapaa 
energiatehokkuutta, esteettömyyttä, 
viheralueita, elinympäristöjen 
mukauttamista ja sosiaalista osallisuutta 
koskeviin kysymyksiin;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen, 
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ilmansaasteiden vähentäminen; viheralueiden luominen ja ilmansaasteiden 
vähentäminen sekä historiallisen ja 
kulttuuriperinnön suojeluun ja 
säilyttämiseen tähtäävien toimien 
toteuttaminen;

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin;

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin, kestävä 
vesiliikenne mukaan luettuna;

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten
yhdennettyjen ja intermodaalisten 
julkisten paikallisliikennejärjestelmien
kehittäminen, muun muassa kestävän 
kaupunkiliikenteen ja kaupunkien välisen 
liikenteen edistäminen;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
parantamalla institutionaalisia valmiuksia 
ja koheesiorahaston täytäntöönpanoon 

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen
tarjoamalla teknistä apua ja parantamalla 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
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liittyvien julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen tehokkuutta.

tehokkuutta, jotta koheesiorahaston toimet 
voidaan panna täytäntöön tehokkaasti ja 
avoimesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi -1 (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tuotannolliset 
investoinnit

Kasvu ja työpaikat yritykset Tukia saavien yritysten määrä

EUR Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit

kokoaikatyötä 
vastaavat luvut

Rahaston tuella luotujen työpaikkojen määrä

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 2

Komission teksti Tarkistus

Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys Jätteiden uusiokäytön ja
kierrätyskapasiteetin lisäys

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 2 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

henkilömäärä Jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä koskevista 
julkisista järjestelmistä hyötyvän väestön lisäys
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 9 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

hehtaari Maa-alue, jonka kyky estää ja hillitä tulvia ja 
äärimmäisiä sääoloja, on parantunut

hehtaari Maa-alue, jonka kyky torjua ja kestää metsäpaloja, 
on parantunut

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 12

Komission teksti

Luonto ja 
biologinen 

monimuotoisuus

hehtaari Sellaisten luontotyyppien pinta-ala, joiden 
suojelun taso on parantunut

Tarkistus

Luonto ja 
biologinen 

monimuotoisuus

hehtaari Sellaisten meri- ja maa-alueiden luontotyyppien 
pinta-ala, joiden suojelun taso on parantunut

hehtaari Uusi vihreä infrastruktuuri

m2 Uudet viheralueet kaupunkialueilla

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 14 a (uusi)

Komission teksti
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Tarkistus

prosentti Uusiutuvien energialähteiden osuus energian 
kokonaiskulutuksessa

Perustelu

Tämä indikaattori on hyödyllinen Eurooppa 2020 -strategian 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamista koskevan edistyksen mittaamisessa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 15

Komission teksti

kWh/vuosi Julkisten rakennusten primäärienergian 
kulutuksen väheneminen 

Tarkistus

kWh/vuosi Rakennusten primäärienergian kulutuksen 
väheneminen 

Perustelu

Energiatehokkuusindikaattorilla olisi mitattava kaikkien rakennusten, eikä pelkästään 
julkisten rakennusten suoriutumista.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 15 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

yritykset Niiden yritysten, mukaan lukien pk-yritysten, 
määrä, joiden energiatehokkuus on parantunut
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 18 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Kaupunkialueiden 
kehitys

henkilömäärä Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden 
vaikutusalueilla asuvan väestön määrä

m2 Uudet viheralueet kaupunkialueilla

henkilömäärä Väestömäärä alueilla, joiden kulttuuriperinnön 
vaalimiseen ja historiallisten rakennusten 

suojeluun on panostettu
EUR Investoinnit kaupunkialueiden taloudellisen 

toiminnan kiihdyttämiseen

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – rivi 24 – sarake 3

Komission teksti Tarkistus

Tuetuilla kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen määrän lisäys

Tuetuilla julkisilla
kaupunkiliikennemuodoilla ja kaupunkien 
välisillä liikennemuodoilla tehtyjen 
henkilömatkojen määrän lisäys
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