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LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikka on merkittävin investointiväline, jolla edistetään Eurooppa 2020 -strategiassa 
vahvistettuja Euroopan unionin prioriteetteja. Koska ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat 
olennaisen tärkeitä näiden prioriteettien kannalta, unionin koheesiopolitiikka on myös soveltuvin 
väline tuettaessa siirtymistä kilpailukykyiseen ja vähähiiliseen talouteen sekä investointeja 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen mukautumiseen samoin kuin ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kaupunkialueiden kestävää kehitystä.

Komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksia uudesta koheesiopolitiikasta, ja käsiteltävänä oleva 
ehdotus kuuluu niiden joukkoon. Siinä esitellään muutoksia, joilla pyritään parantamaan unionin 
prioriteettien saavuttamista koskevaa politiikkaa. Lainsäädäntöpaketissa määritellään Eurooppa 
2020 -strategian mukaisia temaattisia tavoitteita ja joukko kaikille rakennerahastoille yhteisiä 
säännöksiä niiden hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa otetaan käyttöön Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) 
koskevat erityissäännökset. Rahaston tavoitteena on epätasa-arvon vähentäminen unionin eri 
alueiden välillä. Kunkin temaattisen tavoitteen osalta ehdotuksessa määritellään 
investointiprioriteetit rahaston käytölle ja otetaan käyttöön seuraavanlainen temaattinen 
keskittäminen: 
– kehittyneemmillä alueilla ja siirtymäalueilla, joiden bruttokansantuote on sama tai suurempi 

kuin 75 prosenttia EU:n keskiarvosta, vähintään 80 prosenttia resursseista on varattu 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, tutkimukseen ja innovointiin sekä pk-
yritysten tukeen ja vähintään 20 prosenttia energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin;

– vähemmän kehittyneillä alueilla, joiden bruttokansantuote on vähemmän kuin 75 prosenttia 
EU:n keskiarvosta, kehitystarpeiden laajemman kirjon huomioon ottamiseksi nämä 
prosenttiosuudet ovat vastaavasti 50 prosenttia ja 6 prosenttia.

Lisäksi 5 prosenttia EAKR:n varoista on kohdennettu kaupunkialueiden kestävään kehitykseen.

Ehdotuksessa pyritään painottamaan enemmän tuloksia ja määritellään myös yhteiset 
indikaattorit, jotka koskevat konkreettisia tuloksia ja rahoituksen lopputavoitteeseen liittyviä 
tuloksia.

Valmistelija on samaa mieltä komission ehdotuksesta ja tukee sitä mutta ehdottaa kuitenkin 
joitakin muutoksia, joilla pyritään tekemään EAKR:n tukemista investoinneista tehokkaampia 
saavuttamaan unionin ympäristöprioriteetit.

Komission valinnasta ottaa käyttöön EAKR:n temaattinen keskittäminen voidaan 
ehdottomasti olla samaa mieltä. Kuitenkin kuuden prosentin kohdentaminen vähemmän 
kehittyneille alueille vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukemiseksi kaikilla aloilla ei ole 
riittävä määrä, ottaen huomioon että juuri nämä alueet tarvitsevat mittavia investointeja 
päästöjen vähentämiseksi. Tämän vuoksi ehdotetaan kyseisen prosenttiosuuden nostamista 
kymmeneen prosenttiin.

Ei myöskään ole suotavaa jättää temaattisen keskittämisen ulkopuolelle ympäristönsuojelua ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden edistämistä. Erityisesti biologisen monimuotoisuuden ja 
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ekosysteemipalvelujen suojelu ja ennalleen palauttaminen ovat tärkeä haaste ympäristön 
tulevaisuuden kannalta: yhdessä ilmastonmuutoksen torjuntatoimien kanssa niiden olisi 
muodostettava horisontaalinen perusta kaikille kestävän kehityksen toimintamalleille. On 
hyvä muistaa, että biologinen monimuotoisuus on ihmiselämän laadun ja lajien eloonjäämisen 
kannalta olennaisen tärkeää, mutta että sitä koskevia vuoden 2010 tavoitteita ei vielä ole 
saavutettu. Näistä syistä esitetään joitakin tarkistuksia, joilla pyritään saamaan ympäristön 
suojelemista ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantamista koskeva temaattinen tavoite 
EAKR:n prioriteettien joukkoon temaattista keskittämistä koskevan järjestelmän mukaisesti 
(80 prosenttia kehittyneemmillä alueilla ja siirtymäalueilla ja 50 prosenttia vähemmän 
kehittyneillä alueilla).

Lopuksi kiinnitetään erityistä huomiota EAKR:n yhteisiin indikaattoreihin, jotka on 
määriteltävä selvästi ja siten, että ympäristöprioriteetteihin liittyviä tuloksia voidaan mitata 
objektiivisesti. Mitä tulee ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ehkäisemiseen ja 
hallinnointiin, on todettava, että ei pidä painottaa pelkästään väestönsuojelutoimia vaan on 
kiinnitettävä enemmän huomiota ekosysteemien ehkäisemisvalmiuksiin ja kestokykyyn. 
Luonnollisesti on tärkeää myös ottaa käyttöön erityiset indikaattorit luontoa ja sen 
monimuotoisuutta varten, esimerkiksi mitä tulee rannikko- ja merialueiden luontotyyppien 
säilyttämiseen, vihreän infrastruktuurin kehittämiseen ja kaupunkialueiden viheralueiden 
luomiseen.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa;

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 3, 4 ja 6 kohdassa;

Or. it

Perustelu

On tarkoituksenmukaista, että ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen käytön tehokkuus 
sisällytetään temaattisiin tavoitteisiin, joihin EAKR:n rahoitus keskittyy, sekä 
kehittyneemmillä alueilla ja siirtymäalueilla että vähemmän kehittyneillä alueilla. 
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Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

i) vähintään 50 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa;

i) vähintään 50 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 3, 4 ja 6 kohdassa;

Or. it

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

ii) vähintään 6 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
osoitettava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa.

ii) vähintään 10 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
osoitettava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa.

Or. it

Perustelu

On erittäin tärkeää vahvistaa rakennerahastojen temaattista keskittämistä vähemmän 
kehittyneillä alueilla sellaisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
ja ilmastonmuutoksen lieventämiseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) biologisen monimuotoisuuden d) biologisen monimuotoisuuden 
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suojeleminen, maaperän suojeleminen ja 
ekosysteemipalvelujen, kuten 
NATURA 2000:n edistäminen ja vihreän 
infrastruktuurin tukeminen;

suojeleminen, ekosysteemien ja maaperän
ennalleen palauttaminen ja 
ekosysteemipalvelujen, kuten 
NATURA 2000:n edistäminen ja vihreän 
infrastruktuurin tukeminen;

Or. it

Perustelu

Ympäristöalan investointiprioriteetteja ei voida rajoittaa biologisen monimuotoisuuden 
suojeluun, vaan niillä on pyrittävä aktiivisesti palauttamaan ennalleen ekosysteemit, jotka 
muodostavat sen perustan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
LIITE – taulukko – rivi 21 – "Kaupunkiliikenne"

Komission teksti

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla kaupunkiliikennemuodoilla
tehtyjen henkilömatkojen määrän lisäys

Tarkistus

Julkinen liikenne henkilömatkat Tuetuilla julkisen liikenteen muodoilla
tehtyjen henkilömatkojen määrän lisäys

Or. it

Perustelu

Liikenteen alalla on suotavaa, että yhteisissä indikaattoreissa otetaan huomioon rahaston 
ansiosta saavutetut kaikki julkisen liikenteen parannukset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
LIITE – taulukko – rivi 24 – "Kiinteä jäte" – sarake 3

Komission teksti Tarkistus

Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys Jätteiden kierrätys- ja 
uudelleenkäyttökapasiteetin lisäys

Or. it
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Perustelu

Jätteistä annetussa direktiivissä 2008/98 vahvistetaan viiden askelen jätehierarkia, jossa 
uudelleenkäyttö on ensisijainen kierrätykseen nähden: indikaattorissa on siis otettava nämä 
molemmat jätehuollon vaihtoehdot huomioon.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
LIITE – taulukko – rivi 28 – "Kriisinehkäisy ja -hallinta"

Komission teksti

Kriisinehkäisy ja 
-hallinta

henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

Tarkistus

Kriisinehkäisy ja 
-hallinta

henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

hehtaari Sellaisen alueen pinta-ala, jonka kapasiteetti 
ehkäistä ja lieventää tulvia on lisääntynyt

Or. it

Perustelu

Kriisinehkäisyä ja -hallintaa koskevissa indikaattoreissa ei pitäisi ottaa huomioon vain 
tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvää väestöä, vaan niiden olisi sisällettävä myös sellaisten 
alueiden laajuus, joiden kapasiteetti ehkäistä riskejä on lisääntynyt. Tämä olisi tehtävä 
käyttämällä ekosysteemejä koskevaa tarkastelutapaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
LIITE – taulukko – rivi 29 –"Kriisinehkäisy ja -hallinta"

Komission teksti
henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja muista 

torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö
Tarkistus

henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja muista 
torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

hehtaari Sellaisen alueen pinta-ala, jonka kapasiteetti 
ehkäistä ja kestää metsäpaloja on lisääntynyt

Or. it
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Perustelu

Kuten tulvien osalta, kriisinehkäisyä ja -hallintaa koskevissa indikaattoreissa ei pitäisi ottaa 
huomioon vain metsäpalojen torjuntatoimenpiteistä hyötyvää väestöä vaan myös sellaiset 
alueet, joiden kapasiteetti ehkäistä riskejä on lisääntynyt

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
LIITE – taulukko – rivi 32 – "Biologinen monimuotoisuus ja luonnonsuojelu"

Komission teksti

Biologinen monimuotoisuus 
ja luonnonsuojelu

hehtaari Sellaisten luontotyyppien pinta-ala, joiden 
suojelutaso on parantunut

Tarkistus

Biologinen monimuotoisuus 
ja luonnonsuojelu

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

kilometri Sellaisen rantaviivan kokonaispituus, jota 
koskevat rannikon eroosiota ehkäisevät ja 
vähentävät toimet, jotka toteutetaan 
ekosysteemit huomioon ottavalla tavalla

hehtaari Uusi vihreä infrastruktuuri

Or. it

Perustelu

Biologista monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua koskevissa yhteisissä indikaattoreissa on 
otettava huomioon maa-alueiden luontotyyppien lisäksi myös merialueiden luontotyypit sekä 
rannikon eroosion ehkäiseminen. Lisäksi vihreällä infrastruktuurilla voi olla merkittävä rooli 
luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelussa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
LIITE – taulukko – rivi 52 a (uusi) – "Kaupunkialueiden kehitys"

Komission teksti

Tarkistus

neliömetri Uudet viheralueet kaupunkialueilla
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Or. it

Perustelu

Kaupunkialueiden kestävä kehitys edellyttää välttämättä viheralueiden määrän ja laajuuden 
lisääntymistä, mikä on näin ollen otettava indikaattorissa nimenomaisesti huomioon.


