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LYHYET PERUSTELUT

Rakennerahastot ovat EU:n tärkeimpiä välineitä unionin yhdessä sovittujen 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi strategisten rahoitusinvestointien avulla energian, 
innovoinnin, tutkimuksen, televiestinnän ja pienten ja keskisuurten (pk) yritysten alalla.
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on sen vuoksi erittäin kiinnostunut EU:n 
koheesiopolitiikan 2014–2020 tavoitteenasettelun ja ensisijaisten investointikohteiden 
asianmukaisuudesta ja osallistuu aktiivisesti tavoitteiden ja investointikohteiden määrittelyyn.
Lisäksi valiokunta haluaa huolehtia siitä, että rakennerahastojen avulla tehtävien investointien 
koordinointi muiden yhteisön ohjelmien kanssa on riittävää, mikä koskee erityisesti Horisontti 
2020 -ohjelmaa, Verkkojen Eurooppa -välinettä sekä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevaa ohjelmaa (COSME), ja että eri rahastojen välisiä synergiaetuja hyödynnetään 
optimaalisesti.

Jotta tavoitteita ja ensisijaisia investointikohteita voidaan hienosäätää ja parantaa rahaston 
koordinaatiota ja täytäntöönpanoa, valmistelija ehdottaa useita tarkistuksia sekä yhteisiin 
säännöksiin että Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja koheesiorahastoa koskeviin 
asetuksiin.

Valmistelija korostaa, että yhteiseen strategiakehykseen sisältyy tärkeitä kaikille 
aluepoliittisille rahastoille yhteisiin ohjeisiin ja sääntöihin liittyviä tekijöitä. Hän katsoo, että 
strategiakehystä olisi käsiteltävä ja se olisi hyväksyttävä parlamentissa ja neuvostossa ja 
unionin toimielinten olisi toimittava mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä.

Valmistelija haluaa jättää tämän asian toimivaltaisen valiokunnan päätettäväksi mutta 
sisällyttää lausuntoon tarkistuksia, joilla
– rajoitetaan selvästi yhteisen strategiakehyksen soveltamisalaa, sillä sen puitteissa on 

ainoastaan muunnettava toiminnalliselle tasolle tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet 
sellaisina kuin ne on määritelty perusasetuksissa

– pyritään määrittelemään tarkemmin ensisijaiset investointikohteet ja jotka koskevat 
EAKR:a ja koheesiorahastoa ja perustuvat komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa 
(SWD(2012) 61 final) esitettyihin keskeisiin toimintoihin. 

Näin valmistelija haluaa varmistaa, että toinen lainsäätäjä ottaa käsittelyyn rakennerahastojen 
strategiset tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet ja tekee niistä päätöksen. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Rakennerahastojen ja muiden 
yhteisön ohjelmien välisten 
synergiaetujen lisäämiseksi komission 
olisi laadittava ja pidettävä ajan tasalla 
sähköinen luettelo sellaisista yhteisön 
ohjelmien hanke-ehdotuksista, joista tehty 
arviointi on ollut myönteinen mutta jotka 
eivät ole saaneet lainkaan tai riittävästi 
yhteisön rahoitusta. Jäsenvaltioiden olisi 
tarkasteltava mahdollisuuksia sisällyttää 
niille merkityksellisiä tämän luettelon 
hanke-ehdotuksia omiin 
toimenpideohjelmiinsa.

Or. en

Perustelu

Tämä uuden johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on ottaa käyttöön tapa tuoda esiin 
laadukkaat hankkeet tai esittely- ja pilottilaitokset, jotka on esitelty sellaisten ohjelmien 
yhteydessä kuin Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa tai COSME mutta jotka eivät ole 
saaneet lainkaan tai riittävästi rahoitusta unionin varoista ja joita jäsenvaltiot voisivat 
rahoittaa rakennerahastojen puitteissa. Aluksi olisi kuitenkin asetettava saataville niitä 
koskevaa tietoa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) ensisijaisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten, maatalousalan (Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn 
parantaminen;
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Or. en

Perustelu

Aluepolitiikassa pyritään parantamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
taloudellista kilpailukykyä. Myös suuremmat yritykset ovat kuitenkin rakennepoliittisesti 
tärkeitä erimerkiksi teollisuusklustereiden kehittämiskumppaneina. Lippulaivahankkeen 
"Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka" mukaisesti olisi edelleen oltava mahdollista 
tukea suuria yrityksiä, vaikka keskityttäisiinkin pk-yrityksiin. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

(6) ympäristön ja kulttuuriperinnön
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että yhteisen strategiakehyksen temaattisiin tavoitteisiin kuuluu myös 
kulttuuriperinnön suojeleminen. Lisäksi tämä esitys on linjassa Euroopan 
aluekehitysrahastoa koskevan asetusehdotuksen 5 artiklan 6 kohdan c alakohdan kanssa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen ja 
aluekehityspoliittisten strategisten 
linjausten määritteleminen Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti kaikilla 
hallintotasoilla Euroopan unionin 
alueellista toimintasuunnitelmaa 
hyödyntäen.

Or. en
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Perustelu

Teknisen avun olisi myös edistettävä strategisia alhaalta ylöspäin suuntautuvia toimia. 
Jäsenvaltioiden vuonna 2011 hyväksymässä alueellisessa toimintasuunnitelmassa annetaan 
hyvin hyödyllisiä unionin aluekehitystä koskevia suosituksia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet 
muunnetaan yhteisen strategiakehyksen 
kautta yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi, jotta 
voidaan edistää unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä. 

Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian tavoitteet ja 
ensisijaiset investointikohteet muunnetaan 
yhteisen strategiakehyksen kautta yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen keskeisiksi 
toimenpiteiksi kutakin rahastoa koskevan 
asetuksen mukaisesti, jotta voidaan edistää 
unionin sopusointuista, tasapainoista ja 
kestävää kehitystä.

Strategia on laadittava käyden 
vuoropuhelua niiden jäsenvaltioiden 
elinten kanssa, jotka vastaavat unionin 
aluepolitiikan täytäntöönpanosta, jotta 
voidaan varmistaa yhteisten 
toimintaperiaatteiden soveltaminen.

Or. en

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen puitteissa ainoastaan muunnetaan toiminnalliselle tasolle 
tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet sellaisina kuin ne on määritelty perusasetuksissa 

On suositeltavaa käydä jatkuvaa vuoropuhelua täytäntöönpanosta vastaavien elinten kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta (a) kunkin temaattisen tavoitteen osalta 



PA\897891FI.doc 7/13 PE486.188v01-00

FI

kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet; 

kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta tuettavat keskeiset toimenpiteet 
kunkin rahaston ensisijaisten 
investointikohteiden mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen puitteissa ainoastaan muunnetaan toiminnalliselle tasolle 
tavoitteet ja ensisijaiset investointikohteet sellaisina kuin ne on määritelty perusasetuksissa

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – -iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella tasolla kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston osalta sekä 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
tarkoitetun tuen alustava kokonaismäärä;

iv) unionin myöntämän tuen alustava jako 
temaattisten tavoitteiden kesken 
kansallisella ja alueellisella tasolla kunkin 
yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta 
sekä ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin tarkoitetun tuen alustava 
kokonaismäärä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää olla selvillä siitä, miten tukea jaetaan temaattisten tavoitteiden kesken 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, joilla varmistetaan yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen, muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä EIP:n välinen yhteensovittaminen;

i) kansallisen ja alueellisen tason 
mekanismit, rakenteet ja elimet, joilla 
varmistetaan yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen, muiden unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden sekä EIP:n välinen 
yhteensovittaminen; yhteensovittamista 
muiden unionin rahoitusvälineiden 
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kanssa silmällä pitäen rakenteet, joilla 
varmistetaan eri rahoitusvälineiden 
painopisteiden strateginen 
kartoittaminen; näillä rakenteilla olisi 
pyrittävä välttämään toimien 
päällekkäisyyttä, tunnistamaan 
lisärahoitustukea tarvitsevat alueet ja 
luomaan tuensaajille yhtenäisiä ja 
tarkoituksenmukaisia 
rahoitusmahdollisuuksia;

Or. en

Perustelu

Tämä lisäys perustuu komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (SWD (2012) 61 final) 
esitettyyn selvitykseen siitä, kuinka koordinointi unionin muiden rahoitusvälineiden kanssa 
olisi järjestettävä. Näitä rakennerahastojen menestyksekkään käytön kannalta tärkeitä asioita 
olisi käsiteltävä perusasetuksissa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Ohjelmaa 
hyväksyessään se voi päättää keskeyttää 
ohjelmaan liittyvät välimaksut 
kokonaisuudessaan tai osittain, kunnes 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu hyväksyttävällä 
tavalla päätökseen. Jos ennakkoehdon 
täyttämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
toteuteta ohjelmassa vahvistettuun 
määräaikaan mennessä, komissiolle 
muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

5. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttymisestä toimitetut tiedot tehdessään 
kumppanuussopimusta ja ohjelmia 
koskevan arvioinnin. Kun on kyse 
sellaiselle alueelle myönnettävistä 
varoista, jota ennakkoehto koskee, 
komissio voi ohjelmaa hyväksyessään 
päättää keskeyttää ohjelmaan liittyvät 
välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain, 
kunnes ennakkoehdon täyttämiseen 
tarkoitetut toimenpiteet on saatettu 
hyväksyttävällä tavalla päätökseen. Jos 
ennakkoehdon täyttämiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei toteuteta ohjelmassa 
vahvistettuun määräaikaan mennessä, 
komissiolle muodostuu peruste maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. it
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Perustelu

Kumppanuussopimuksessa olisi esitettävä selvästi, kuinka mekanismin täytäntöönpanoon 
liittyvät vastuut jakautuvat komission, jäsenvaltioiden ja hallinnointiviranomaisen välillä.

Koska ehdollisuuteen liittyy seuraamuksia, ennakkoehtojen tulisi kytkeytyä tiiviisti 
koheesiopolitiikan toteuttamiseen ja sen toimintaohjelmien tavoitteisiin. Unionin tasolla 
asetetuissa ehdoissa ei mahdollisesti oteta huomioon muita tekijöitä, jotka liittyvät 
paikallisiin tai alueellisiin erityisolosuhteisiin ja jotka ovat tärkeitä toimintojen onnistumisen 
kannalta.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) merkityksellisten käynnissä olevien 
muihin yhteisön ohjelmiin kuten 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmaan, Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen tai kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaan liittyvien 
hankkeiden analysointi sekä sellaisten 
näitä ohjelmia koskevien hanke-
ehdotusten analysointi, joista tehty 
arviointi on ollut myönteinen mutta jotka 
eivät ole määrärahojen vähäisyyden 
vuoksi saaneet yhteisön rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetun temaattisen 
tavoitteen puitteissa voidaan perustaa 
erillinen toimintalinja, jonka 
osarahoitusosuus on enimmillään 
80 prosenttia ja joka perustetaan EU:n 
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tasolla tai alueiden välillä ja komission 
suoraan tai välillisesti hallinnoimana.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan alueille mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua vapaaehtoisesti 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyön hankkeisiin. Tässä sovellettaisiin kuitenkin keskitettyjä ja 
yhdenmukaisia valinta-, täytäntöönpano- ja hallinnointiperiaatteita. Ajatuksen on esittänyt 
eurooppalaisen tutkimusalueen komitea (ERAC), ja myös useat parlamentin jäsenet ovat 
esittäneet sitä äskettäisissä mietinnöissä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 1 kohta – sarake 3 "Täyttymiskriteerit" – 1 alakohta – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka perustuu SWOT-analyysiin 
resurssien kohdentamiseksi vain tiettyihin 
tutkimus- ja innovointiprioriteetteihin;

– joka perustuu SWOT-analyysiin 
resurssien kohdentamiseksi vain tiettyihin 
tutkimus- ja innovointiprioriteetteihin ja 
jossa otetaan huomioon aikaisempien 
kokemusten arvioinnit, jos niitä on 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 1 kohta – sarake 3 "Täyttymiskriteerit" – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kehyksen, 
jossa määritellään tutkimukseen ja 
innovointiin käytössä olevat 
talousarviomäärärahat.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kehyksen, 
jossa määritellään tutkimukseen ja 
innovointiin käytössä olevat 
talousarviomäärärahat sekä EU:n 
prioriteetteihin liittyvät ohjelmat ja näihin 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
priorisointi.
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Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 1 kohta – sarake 3 "Täyttymiskriteerit" – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltio on hyväksynyt monivuotisen 
suunnitelman, joka koskee EU:n 
prioriteetteihin liittyvien investointien 
budjetointia ja priorisointia (Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumi ESFRI).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 1 kohta – sarake 3 "Täyttymiskriteerit" – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jossa otetaan huomioon EU:n tutkimus-
ja innovointialan prioriteetit ja ohjelmat 
(Horisontti 2020).

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 2 kohta – sarake 2 "Ennakkoehdot" – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen infrastruktuuri: On 
laadittu sellaiset kansalliset seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoja koskevat 
suunnitelmat, joissa otetaan huomioon 

2.2. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen infrastruktuuri: On 
laadittu sellaiset kansalliset tai alueelliset
seuraavan sukupolven liityntäverkkoja 
koskevat suunnitelmat, joissa otetaan 
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alueelliset toimet nopeita internet-liittymiä 
koskevien EU-tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kohdennetaan toimet 
alueille, joilla markkinat eivät kykene 
tarjoamaan avointa infrastruktuuria 
kohtuullisin kustannuksin ja tarpeeksi 
laadukkaasti kilpailua ja valtiontukia 
koskevien EU-sääntöjen mukaisesti ja 
huolehditaan siitä, että palvelut ovat muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
saatavilla.

huomioon alueelliset toimet nopeita 
internet-liittymiä koskevien EU-
tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi, 
kohdennetaan toimet alueille, joilla 
markkinat eivät kykene tarjoamaan avointa 
infrastruktuuria kohtuullisin kustannuksin 
ja tarpeeksi laadukkaasti kilpailua ja 
valtiontukia koskevien EU-sääntöjen 
mukaisesti ja huolehditaan siitä, että 
palvelut ovat muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien saatavilla.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 2 kohta – sarake 3 "Täyttymiskriteerit" – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– Käytössä on seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja koskeva kansallinen 
suunnitelma, johon sisältyy

– Käytössä on seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja koskeva kansallinen tai 
alueellinen suunnitelma, johon sisältyy

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisen on otettava 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin 
mukaan kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti seuraavat tahot:

3. Hallintoviranomaisen on otettava 
tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin 
mukaan kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti vähintään yksi seuraavista 
tahoista:

Or. it
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Perustelu

Tässä tarvitaan jonkin verran joustavuutta, jotta mukaan saadaan tahot, jotka sopivat 
parhaiten erityyppisten toimien ja hankkeiden tiedotus- ja julkisuustoimenpiteisiin.


