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Tarkistus 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko 1 – Ennakkoehdot – Temaattiset ennakkoehdot

Komission teksti

Temaattiset tavoitteet Ennakkoehto Täyttymiskriteerit

1. Tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin 
vahvistaminen 
(T&K-tavoite)
(9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut)

1.1. Tutkimus ja innovointi: 
Kansallisen uudistusohjelman 
mukaisesti on laadittu 
älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia yksityisten 
tutkimus- ja 
innovointi-investointien 
lisäämiseksi; strategian on 
oltava hyvin toimivien 
kansallisen tai alueellisten 
tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien 
ominaispiirteiden mukainen.

– Käytössä on älykkääseen erikoistumiseen tähtäävä kansallinen tai alueellinen 
tutkimus- ja innovointistrategia,

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

– jossa hahmotellaan toimenpiteet yksityisten TTK-investointien lisäämiseksi;
– johon sisältyy seuranta- ja tarkistusjärjestelmä.

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

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

2. Tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö-
mahdollisuuksien, käytön 
ja laadun parantaminen 

2.1. Digitaalinen kasvu: 
Älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävään kansalliseen tai 
alueelliseen tutkimus- ja 

– Älykkääseen erikoistumiseen tähtäävässä kansallisessa tai alueellisessa tutkimus- ja 
innovointistrategiassa on digitaalista kasvua käsittelevä luku, johon sisältyy
– toimien budjetointi ja priorisointi SWOT-analyysin pohjalta ja linjassa 
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innovointistrategiaan sisältyy 
digitaalista kasvua käsittelevä 
luku, jonka tavoitteena on 
lisätä kohtuuhintaisten, 
laadukkaiden ja 
yhteentoimivien tieto- ja 
viestintätekniikkaan 
pohjautuvien yksityisten ja 
julkisten palvelujen kysyntää
ja niiden käyttöä kansalaisten 
keskuudessa, myös muita 
heikommassa asemassa 
olevien ryhmien, yritysten, 
julkisten viranomaisten ja 
valtioiden rajat ylittävien 
aloitteiden osalta.

Euroopan digitaalistrategian tulostaulun kanssa;
– analyysi tieto- ja viestintätekniikan kysynnän ja tarjonnan tasapainoisesta 

tukemisesta;
– mitattavissa olevat tavoitteet digitaalisen lukutaidon, osaamisen, 

tietoyhteiskuntaan osallistumisen, verkkopalvelujen saatavuuden ja 
sähköisten terveydenhuoltopalvelujen alalla toteutettaville tukitoimille, joiden
on oltava linjassa olemassa olevien alakohtaisten kansallisten tai alueellisen
strategioiden kanssa;

– arvio tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittämisen tehostamistarpeista.

(laajakaistaa koskeva 
tavoite)

(9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut)

2.2. Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkojen
infrastruktuuri: On laadittu 
sellaiset kansalliset seuraavan 
sukupolven liityntäverkkoja
koskevat suunnitelmat, joissa 
otetaan huomioon alueelliset 
toimet nopeita 
internet-liittymiä koskevien 
EU-tavoitteiden 
saavuttamiseksi, 
kohdennetaan toimet alueille, 
joilla markkinat eivät kykene 

– Käytössä on seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva suunnitelma, johon 
sisältyy

– kysynnän lisäämiseen perustuva infrastruktuuri-investointisuunnitelma ja 
säännöllisesti päivitettävä infrastruktuurin ja palvelujen kartoitus;

– kestäviä investointimalleja, joilla lisätään kilpailua ja varmistetaan 
kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon 
ottavien infrastruktuurien ja palvelujen saatavilla olo;

– toimenpiteitä yksityisten investointien lisäämiseksi.
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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.

3.1. On toteutettu 
erityistoimia, joilla pannaan 
tehokkaasti täytäntöön
eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small Business 
Act) ja sen 23. helmikuuta 
2011 tehty
uudelleentarkastelu, myös 
”pienet ensin” -periaate.

– Erityistoimiin kuuluvat seuraavat:
– seurantamekanismi, jolla varmistetaan SBA-aloitteen täytäntöönpano, ml. 

elin, joka k o o r d i n o i  pk-yritysasioita kaikissa hallintoelimissä 
(”pk-yrityslähettiläs”);

– toimet, joilla lyhennetään uusien yritysten perustamisaika kolmeen työpäivään
ja alennetaan perustamiskustannukset 100 euroon;

– toimet, joilla lyhennetään kolmeen kuukauteen aika, joka kuluu yrityksen 
tietynlaisen toiminnan käynnistämiseen ja harjoittamiseen tarvittavien 
lisenssien ja lupien saamiseen;

– mekanismi, jolla arvioidaan järjestelmällisesti lainsäädännön vaikutusta 
pk-yrityksiin pk-yritystestin avulla ottaen tarvittaessa huomioon yritysten 
kokoerot.

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

(9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut)

3.2. Kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien 
maksuviivästysten 
torjumisesta 16. helmikuuta 
2011 annettu Euroopan 

– Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 12 artiklan 
mukaisesti (16. maaliskuuta 2013 mennessä).
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parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/7/EU1 on 
saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

4. Vähähiiliseen talouteen 
siirtymisen tukeminen 
kaikilla aloilla 
(9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut)

4.1. Energiatehokkuus: 
Rakennusten 
energiatehokkuudesta 
19. toukokuuta 2010 annettu 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2011/31/EU on saatettu 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä kyseisen 
direktiivin 28 artiklan 
mukaisesti.
Noudatetaan jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten 
täyttämiseksi vuoteen 2020 
mennessä 23. huhtikuuta 
2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 406/20201/EY 
6 artiklan 1 kohdan 
säännöksiä.
Energian loppukäytön 

– Noudatetaan direktiivin 2010/31/EU 3, 4 ja 5 artiklassa säädettyjä rakennusten 
energiatehokkuuteen liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

– On hyväksytty tarvittavat toimenpiteet rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointijärjestelmän perustamiseksi direktiivin 2010/31/EU 11 artiklan mukaisesti.

– On toteutettu vaadittava määrä julkisten rakennusten saneerauksia.
– Loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset mittarit.

– Lämmityksen ja jäähdytyksen tehokkuutta edistetään direktiivin 2004/8/EY 
mukaisesti.
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tehokkuudesta ja 
energiapalveluista 
5. huhtikuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2006/32/EY1 on saatettu 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.
Hyötylämmön tarpeeseen 
perustuvan sähkön ja 
lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä 
sisämarkkinoilla ja 
direktiivin 92/42/ETY 
muuttamisesta 
11. helmikuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2004/8/EY1 on saatettu 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

4.2. Uusiutuva energia: 
Uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian 
käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 
2003/30/EY muuttamisesta 
ja myöhemmästä 
kumoamisesta 

– Jäsenvaltio on ottanut käyttöön läpinäkyviä tukijärjestelmiä, verkkoon pääsyä ja 
toimituksia koskevat prioriteetit sekä julkaistut, vakioidut säännöt teknisistä 
mukautuksista johtuvien kustannusten kantamiselle ja jakamiselle.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen uusiutuvaa energiaa käsittelevän 
toimintasuunnitelman direktiivin 2009/28/EY 4 artiklan mukaisesti.
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23. huhtikuuta 2009 annettu 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2009/28/EY1 on saatettu 
osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

5. Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja 
riskienhallinnan 
edistäminen
(ilmastonmuutosta 
koskeva tavoite)
(9 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu)

5.1. Riskinehkäisy ja 
-hallinta: On laadittu 
katastrofien hallintaan 
tarkoitetut kansalliset tai 
alueelliset riskiarvioinnit, 
joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen.

– Käytössä on kansallinen tai alueellinen riskinarviointi,
– johon sisältyy kuvaus kansallisessa riskinarvioinnissa käytettävistä menettelystä, 

metodologiasta, menetelmistä ja muista kuin arkaluonteisista tiedoista;
– johon sisältyy kuvaus yhden riskin ja usean riskin skenaarioista;

– jossa otetaan tarvittaessa huomioon kansalliset strategiat ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi.

6. Ympäristön 
suojeleminen ja 
luonnonvarojen kestävän
käytön edistäminen
(9 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetut)

6.1. Vesihuolto: a) Käytössä 
on veden 
hinnoittelupolitiikka, joka 
tarjoaa käyttäjille riittävät 
kannustimet vesivarojen 
tehokkaaseen käyttämiseen ja 
b) veden käytön eri sektorit 
osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen 
yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23. lokakuuta 2000 
annetun Euroopan 

– Jäsenvaltio on varmistanut, että veden käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen direktiivin 2000/60/EY 
9 artiklan mukaisesti.

– Jokaiselle vesipiirille, jossa tehdään investointeja, on hyväksytty vesipiirin 
hoitosuunnitelma yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY1 13 artiklan mukaisesti.
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parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY1

9 artiklan mukaisesti.

6.2. Jäteala: Jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 
19. marraskuuta 2008 
annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY1 on 
pantu täytäntöön etenkin 
direktiivin mukaisten 
jätehuoltosuunnitelmien 
laatimisen ja jätehierarkian 
osalta.

– Jäsenvaltio on raportoinut komissiolle siitä, missä määrin direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan tavoitteet on saavutettu, syistä, joiden vuoksi tavoitteet ovat jääneet 
saavuttamatta, ja toimista, jotka aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Jäsenvaltio on varmistanut, että sen toimivaltaiset viranomaiset laativat direktiivin
2008/98/EY 1, 4, 13 ja 16 artiklan mukaisesti yhden tai useita 
jätehuoltosuunnitelmia, kuten direktiivin 28 artiklassa vaaditaan.

– Jäsenvaltio on viimeistään 12. joulukuuta 2013 hyväksynyt direktiivin 2008/98/EY 
1 ja 4 artiklan mukaisesti jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia, kuten 
direktiivin 29 artiklassa vaaditaan.

– Jäsenvaltio on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet jätteen uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä koskevien vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi direktiivin 
2008/98/EY 11 artiklan mukaisesti.
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7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen
kokonaissuunnitelma, joka 
käsittää asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin (ml. 
alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne).

– Käytössä on liikenteen kokonaissuunnitelma, johon sisältyy
– investointien priorisointi TEN-T:n ydinverkkoon, kattavaan verkkoon ja 

toissijaisiin tieyhteyksiin;
– priorisoinnissa tulisi ottaa huomioon investointien vaikutukset liikkuvuuteen, 

liikenteen kestävyyteen, kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja yhtenäiseen 
Euroopan liikennealueeseen;

– realistinen ja harkittu hankesuunnitelma (aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

– liikennesuunnitelman strateginen ympäristöarviointi, joka täyttää 
lainsäädännön vaatimukset; 

– toimenpiteet, joilla lisätään välittäjänä toimivien elinten ja tuensaajien
valmiuksia toteuttaa hankesuunnitelma.

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkko-
infrastruktuureista

(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetut)

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen
kokonaissuunnitelmassa on 
rautatieliikenteen kehittämistä 
koskeva luku, jossa 
priorisoidaan investoinnit 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 

– Liikenteen kokonaissuunnitelmassa on rautatieliikenteen kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
– realistinen ja harkittu hankesuunnitelma (aikatauluineen ja 

rahoituskehyksineen);
– liikennesuunnitelman strateginen ympäristöarviointi, joka täyttää 

lainsäädännön vaatimukset;
– toimenpiteet, joilla lisätään välittäjänä toimivien elinten ja tuensaajien 

valmiuksia toteuttaa hankesuunnitelma.
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rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon.
Investoinnit kattavat kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn kehittämisen.
8.1. Työnhakijoiden ja 
työelämän ulkopuolella 
olevien pääsy työpaikkoihin, 
myös paikallisten 
työllisyysaloitteiden kautta, 
ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen seuraavin 
keinoin: Suunnitellaan ja 
toteutetaan aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa 
työllisyyden suuntaviivojen1

mukaisesti.

– Työvoimapalveluilla on valmiudet järjestää ja ne järjestävät 
– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia yksilöllisiä palveluita sekä aktiivisia 

ja ennalta ehkäiseviä työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa vaiheessa;
– työmarkkinoilla tapahtuvien rakenteellisten muutosten (kuten vähähiiliseen 

talouteen siirtymisen) myötä syntyvien pitkäkestoisten 
työllistymismahdollisuuksien ennakointia ja tähän liittyvää neuvontaa;

– avointa ja järjestelmällistä tiedotusta uusista avoimista työpaikoista.
– Työvoimapalvelut ovat luoneet työnantajien ja oppilaitosten välisiä verkostoja.

8. Työllisyyden 
edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen
(työllisyyttä koskeva 
tavoite)
(9 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetut)

8.2. Itsenäinen 
ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten 
perustaminen: On laadittu 
kokonaisvaltainen strategia 
osallistavan tuen 
myöntämisestä yritysten 

– Käytössä on kokonaisvaltainen strategia, johon sisältyy
– toimia, joilla lyhennetään uusien yritysten perustamisaika kolmeen 

työpäivään ja alennetaan perustamiskustannukset 100 euroon;
– toimia, joilla lyhennetään kolmeen kuukauteen aika, joka kuluu yrityksen 

tietynlaisen toiminnan käynnistämiseen ja harjoittamiseen tarvittavien 
lisenssien ja lupien saamiseen;
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perustamiseen Small 
Business Act -aloitteen1 
mukaisesti ja linjassa 
työllisyyden suuntaviivojen 
sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen1

kanssa työpaikkojen 
luomisen mahdollistavien 
olosuhteiden osalta.

– toimia, joilla luodaan yhteyksiä yritysten kehittämispalveluiden ja 
rahoituspalveluiden välille (rahoituksen saanti), ml. muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien ja alueiden tavoittaminen.

8.3. Työmarkkinalaitosten 
nykyaikaistaminen ja 
vahvistaminen, ml. toimet 
työvoiman kansainvälisen 
liikkuvuuden lisäämiseksi1:
– Työmarkkinalaitoksia 
nykyaikaistetaan ja 
vahvistetaan työllisyyden 
suuntaviivojen mukaisesti;
– Työmarkkinalaitosten 
uudistuksia ennen laaditaan 
selkeä strategia ja 
ennakkoarviointi, joissa 
otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat.

– Työvoimapalvelujen uudistamiseksi toteutetaan toimet, joilla pyritään lisäämään 
niiden valmiuksia järjestää1

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia yksilöllisiä palveluita sekä aktiivisia 
ja ennalta ehkäiseviä työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa vaiheessa; 

– neuvontaa työmarkkinoilla tapahtuvien rakenteellisten muutosten (kuten 
vähähiiliseen talouteen siirtymisen) myötä syntyvistä pitkäkestoisista 
työllistymismahdollisuuksista;

– avointa ja järjestelmällistä tiedotusta unionin tasolla tarjolla olevista uusista 
avoimista työpaikoista.

– Työvoimapalvelujen uudistamiseen sisältyy työnantajien ja oppilaitosten välisten 
verkostojen luominen.

8.4. Aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen: Suunnitellaan 
ja toteutetaan aktiivisen 

– Toteutetaan toimet, joilla vastataan aktiivisena ja terveenä ikääntymisen 
haasteisiin1:
– asianmukaiset sidosryhmät osallistuvat aktiivisen ikääntymisen politiikan 
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ikääntymisen politiikkaa 
työllisyyden suuntaviivojen1

mukaisesti.

suunnitteluun ja toteuttamiseen; 
– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, joilla edistetään aktiivista ikääntymistä 

ja vähennetään varhaiseläkkeelle jäämistä.

8.5. Työntekijöiden, yritysten 
ja yrittäjien sopeutuminen 
muutokseen: On laadittu 
poliittiset toimintalinjat, joilla 
pyritään kannustamaan 
muutoksen ennakointia ja 
hyvää hallinnointia ja 
rakenneuudistusta kaikilla 
asianomaisilla tasoilla 
(kansallisella, alueellisella, 
paikallisella ja alakohtaisella 
tasolla)1.

– Käytössä on toimivia välineitä, joilla työmarkkinaosapuolia ja viranomaisia tuetaan 
muutokseen ja rakenneuudistukseen reagoivien lähestymistapojen kehittämisessä.

8.6. Ilman työ- tai 
koulutuspaikkaa olevien 15–
24-vuotiaiden nuorten 
kestävä integroituminen 
työmarkkinoille:
On laadittu kattava 
toimintapoliittinen 
strategiakehys 
nuorisotyöllisyyspaketin 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja erityisesti neuvoston 
suosituksen [xxx] mukaisen 
nuorisotakuujärjestelmän 

– Käytössä on sellainen kattava toimintapoliittinen strategiakehys nuorisotyöllisyyspaketin
tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti neuvoston suosituksen [xxx] mukaisen 
nuorisotakuujärjestelmän käyttöön ottamiseksi, joka 

– perustuu ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 15–24-vuotiaiden nuorten tulosten 
mittauksista saatuun näyttöön:

–       sisältää järjestelmän, jolla nuorisotakuujärjestelmästä kerätään tietoja ja 
analysoidaan niitä sopivilla tasoilla, joilla saadaan riittävästi näyttöä 
kohdennettujen toimintapolitiikkojen kehittämiseen ja voidaan seurata kehitystä ja 
tehdä mahdollisuuksine mukaan kontrafaktuaalisia arviointeja;

– nimeää viranomaisen, joka vastaa nuorisotakuujärjestelmän perustamisesta ja 
hallinnoinnista sekä kumppanuuksien koordinoinnista kaikilla tasoilla ja 
sektoreilla;
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käyttöön ottamiseksi. – ottaa mukaan kaikki nuorisotyöttömyyteen puuttumisen kannalta merkittävät 
sidosryhmät;

– perustuu varhaisessa vaiheessa toteutettaviin toimiin ja aktivointiin;
– sisältää tukitoimenpiteitä työmarkkinoille integroitumiseen, myös ammattitaidon 

lisäämiseen ja työmarkkinoihin liittyviä toimenpiteitä
9.1. Koulunkäynnin 
keskeyttäminen: On laadittu 
kokonaisvaltainen strategia
koulunkäynnin 
keskeyttämisten 
vähentämiseksi 
koulunkäynnin 
keskeyttämisen 
vähentämiseen tähtäävistä 
politiikoista 28. kesäkuuta 
2011 annetun neuvoston 
suosituksen1 mukaisesti.

– Käytössä on koulunkäynnin keskeyttämistä koskevien valtakunnallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason tietojen kokoamista ja analysointia varten järjestelmä,
– joka tarjoaa riittävän näytön kohdennetun politiikan perustaksi;

– jota käytetään järjestelmällisesti kehityssuuntauksien seurannassa kullakin 
tasolla.

– Käytössä on koulunkäynnin keskeyttämisten vähentämistä koskeva strategia,
– joka perustuu näyttöön;

– joka on kokonaisvaltainen (esim. kattaa kaikki koulutussektorit 
varhaiskasvatus mukaan luettuna) ja johon sisältyy riittävästi ehkäiseviä 
toimenpiteitä sekä interventio- ja kompensaatiotoimenpiteitä;

– jonka tavoitteet ovat linjassa koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen 
tähtäävistä politiikoista annetun neuvoston suosituksen kanssa;

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

9. Investoiminen 
koulutukseen, 
ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen
(Koulutus-tavoite)

(9 artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettu)

9.2. Korkea-asteen koulutus: 
On hyväksytty kansallisia tai 
alueellisia strategioita, joilla
lisätään korkea-asteen 
koulutuksen tuloksellisuutta, 

– Käytössä on kansallinen tai alueellinen korkeakoulutusstrategia, johon kuuluu
– koulutukseen osallistumisen ja koulutuksen tuloksellisuuden lisäämiseen 

tähtäävät toimenpiteet, joilla
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laatua ja tehokkuutta 
20. syyskuuta 2011 annetun 
Euroopan 
korkeakoulujärjestelmien 
nykyaikaistamis-
suunnitelmaa käsittelevän 
komission tiedonannon1

mukaisesti.

– parannetaan mahdollisille tuleville opiskelijoille annettavaa ohjausta;
– lisätään alemman tulotason ryhmien ja muiden aliedustettuina olevien 

ryhmien osallistumista korkea-asteen koulutukseen;
– lisätään aikuisopiskelijoiden osallistumista;

– (tarvittaessa) vähennetään opintojen keskeyttäjien määrää / lisätään 
opinnot loppuun suorittajien määrää;

– laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla
– kannustetaan innovatiivista sisällön ja ohjelmien suunnittelua;

– edistetään opetuksen korkeita laatustandardeja;
– työllistettävyyden ja yrittäjyyden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla

– kannustetaan laaja-alaisten taitojen, myös yrittäjyyden, kehittämiseen 
kaikissa korkea-asteen koulutusohjelmissa; 

– pienennetään sukupuolten välisiä eroja opinto- ja ammattivalinnoissa ja 
kannustetaan opiskelijoita hakeutumaan aloille, joilla heidän 
sukupuolensa on aliedustettuna, tavoitteena vähentää työmarkkinoiden 
eriytymistä sukupuolten mukaan;

– varmistetaan, että opetus perustuu tietoon elinkeinoelämän 
käytänteiden tutkimuksesta ja kehityssuuntauksista.

9.3. Elinikäinen oppiminen:
On laadittu kansallinen ja/tai 
alueellinen poliittinen kehys 
elinikäistä oppimista varten 
unionin tason poliittisen 
ohjauksen1 mukaisesti.

– Käytössä on elinikäisen oppimisen kansallinen ja/tai alueellinen poliittinen kehys, 
johon sisältyy

– toimia, joilla tuetaan elinikäisen oppimisen täytäntöönpanoa ja osaamisen 
kehittämistä ja joihin sisältyy sidosryhmien, mm. työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, kanssa muodostettavia yhteistyökumppanuuksia;

– toimia, joilla kehitetään tehokkaasti ammatillisessa koulutuksessa olevien 
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nuorten, aikuisten, työmarkkinoille palaavien naisten, kouluttamattomien ja 
iäkkäiden työntekijöiden ja muiden epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien 
taitoja; 

– toimia, joilla laajennetaan pääsyä elinikäisen oppimisen piiriin 
hyödyntämällä tehokkaasti avoimuutta lisääviä välineitä (eurooppalainen 
tutkintojen viitekehys, kansallinen tutkintojen viitekehys, eurooppalainen 
ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä, 
ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistusjärjestelmä) ja 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön elinikäisen oppimisen palveluja 
(yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, ohjaus ja validointi);

– toimia, joilla parannetaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta mukauttamalla sitä kartoitettujen kohderyhmien 
tarpeisiin. 

10. Sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 
ja köyhyyden torjuminen

(Köyhyystavoite)
(9 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitetut)

10.1. Aktiivinen 
osallistaminen
Syrjäytyneiden 
väestöryhmien, kuten 
romanien, integroituminen 
yhteiskuntaan:
– Laaditaan ja pannaan 
täytäntöön köyhyyden 
vähentämiseen tähtäävä 
kansallinen strategia 
työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen 
osallisuuden edistämisestä 
3. lokakuuta 2008 annetun 
komission suosituksen1 ja

– Käytössä on köyhyyden vähentämiseen tähtäävä strategia,

– joka perustuu näyttöön. Tämä edellyttää tietojen keräämistä ja analysointia 
varten perustettua järjestelmää, josta saadaan riittävästi näyttöä köyhyyden 
vähentämiseen tähtäävien toimintalinjojen kehittämisen perustaksi. 
Järjestelmää käytetään kehityssuuntauksien seurannassa;

– joka on (kansallisessa uudistusohjelmassa määritetyn) köyhyyteen ja 
syrjäytymiseen liittyvän kansallisen tavoitteen mukainen ja johon sisältyy 
työllistymismahdollisuuksien laajentaminen muita heikommassa asemassa 
oleviin ryhmiin;

– johon sisältyy syrjäytyneiden ja muita heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien, myös romanien, alueellisen keskittymisen kartoitus, joka 
menee aluetasoa/NUTS 3-tasoa pitemmälle;

– jossa osoitetaan, että työmarkkinaosapuolet ja asianmukaiset sidosryhmät 
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työllisyyden suuntaviivojen 
mukaisesti.

osallistuvat aktiivisen osallistamisen suunnitteluun;
– johon sisältyy toimia, joilla tuetaan siirtymistä laitosperustaisesta hoidosta 

yhteisöperustaisen hoidon käyttöön;
– jossa kartoitetaan selkeästi toimet segregoitumisen ehkäisemiseksi ja 

vähentämiseksi kaikilla aloilla.
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– Käytössä on kansallinen 
romanien integrointistrategia 
romanien kansallisia 
integrointistrategioita 
koskevan EU:n 
puitekehyksen1 mukaisesti.

– Asianomaisille 
sidosryhmille tarjotaan tukea 
rahaston varojen käyttöön 
saamisessa.

– Käytössä on kansallinen romanien integrointistrategia,
– jossa romanien integroinnille asetetaan saavutettavissa olevat kansalliset 

tavoitteet, jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua umpeen. Tavoitteet olisi 
asetettava vähintäänkin koulutukselle, työllisyydelle, terveydenhoidolle ja 
asumiselle, jotka ovat myös EU:n tavoitteita romanien integroinnille;

– joka on linjassa kansallisen uudistusohjelman kanssa;
– jossa tarvittaessa määritellään jo käytössä olevien sosioekonomisten ja 

alueellisten indikaattoreiden (erittäin alhainen koulutustaso, 
pitkäaikaistyöttömyys jne.) avulla ne epäsuotuisat mikroalueet ja/tai erotellut 
asuinalueet, joiden väestö on kaikkein osattominta;

– johon osoitetaan kansallisesta talousarviosta riittävä rahoitus, jota 
täydennetään tarvittaessa kansainvälisellä ja EU:n rahoituksella;

– joka käsittää tiukat seurantamenetelmät romanien integrointitoimien 
vaikutusten arvioimiseksi ja tarkastelumekanismin strategian mukauttamiseksi;

– jonka suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa tehdään tiiviistä 
yhteistyötä ja käydään jatkuvaa vuoropuhelua romanien kansalaisyhteiskunnan 
sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa;

– jossa nimetään romanien integrointistrategian kansallinen yhteyspiste, jolla 
on valtuudet koordinoida strategian laatimista ja täytäntöönpanoa.

– Asianomaisille sidosryhmille annetaan tukea hankehakemusten laatimiseen ja 
valituksi tulleiden hankkeiden toteuttamiseen ja hallinnointiin.
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10.2. Terveys: On laadittu 
kansallinen tai alueellinen 
terveydenhuoltostrategia, 
jolla varmistetaan 
laadukkaiden 
terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuus ja taloudellinen 
kestävyys.

– Käytössä on kansallinen tai alueellinen terveydenhuoltostrategia,
– johon sisältyy koordinoituja toimia laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen 

saatavuuden parantamiseksi;
– johon sisältyy toimia terveydenhuoltosektorin tehokkuuden lisäämiseksi muun 

muassa hyödyntämällä tehokkaita innovatiivisia teknologioita, 
palveluntarjontamalleja ja infrastruktuureita;

– johon sisältyy seuranta- ja tarkistusjärjestelmä.
– Jäsenvaltio tai alue on hyväksynyt kehyksen, jossa määritellään terveydenhuoltoon 

käytössä olevat talousarviomäärärahat.

11. Institutionaalisten
valmiuksien ja tehokkaan 
julkishallinnon 
edistäminen
(9 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitetut)

Jäsenvaltion hallinnon 
tehokkuus:
– On laadittu strategia 
jäsenvaltion hallinnon 
tehostamiseksi 
julkishallinnon uudistaminen1

mukaan luettuna.

– Toteutetaan jäsenvaltion hallinnon tehostamiseen tähtäävää strategiaa,

– johon sisältyy analyysi ja strateginen suunnitelma lainsäädäntöön, 
organisaatioon ja/tai menettelyihin tehtävistä uudistuksista;

– johon sisältyy laadunhallintajärjestelmien kehittäminen; 
– johon sisältyy integroituja toimia hallintomenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja 

rationalisoimiseksi;
– jossa kehitetään ja toteutetaan henkilöresurssistrategioita ja -politiikkaa, ml. 

rekrytointisuunnitelmat ja henkilöstön urapolut, valmiuksien lisääminen ja 
resurssointi;

– jossa kehitetään osaamista kaikilla tasoilla;
– johon sisältyy seuranta- ja arviointimenettelyjen ja -välineiden kehittäminen.
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Tarkistus

Temaattiset 
tavoitteet

Investointiprioriteetit Ennakkoehto Täyttymiskriteerit

EAKR:
– Kaikki temaattisen 
tavoitteen nro 1 
mukaiset ensisijaiset 
investointikohteet

1.1. Tutkimus ja innovointi: 
Kansallisen 
uudistusohjelman 
mukaisesti on laadittu 
älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävä kansallinen tai 
alueellinen tutkimus- ja 
innovointistrategia 
yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien 
lisäämiseksi; strategian on 
oltava hyvin toimivien 
kansallisten tai alueellisten 
tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien 
ominaispiirteiden mukainen.

– Käytössä on älykäs kansallinen tai alueellinen 
terveydenhuoltostrategia,

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

– jossa hahmotellaan toimenpiteet yksityisten TTK-investointien 
lisäämiseksi;

– johon sisältyy seurantamekanismi.
– On hyväksytty kehys, jossa määritellään tutkimukseen ja innovointiin 

käytössä olevat talousarviomäärärahat.

1. Tutkimuksen, 
teknologian 
kehittämisen ja 
innovoinnin 
vahvistaminen
T&K-tavoite)

(9 artiklan 
1 kohdassa 
tarkoitetut)

EAKR:
– Tutkimus- ja 
innovointi-
infrastruktuurien ja 
-valmiuksien 
tehostaminen 
tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvän 

1.2 Tutkimuksen ja 
innovoinnin 
infrastruktuuri

– On hyväksytty alustava monivuotinen suunnitelma, joka koskee EU:n 
prioriteetteihin liittyvien investointien budjetointia ja priorisointia ja 
tarvittaessa Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumia 
ESFRIa.
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osaamisen 
kehittämiseksi ja 
varsinkin 
eurooppalaisten 
osaamiskeskusten 
edistämiseksi.

EAKR:
– Tieto- ja 
viestintätekniikan 
tuotteiden ja 
palvelujen sekä 
sähköisen kaupan 
kehittäminen ja tieto-
ja viestintätekniikan 
kysynnän lisääminen.
– Tieto- ja 
viestintätekniikan 
sovellusten 
parantaminen 
sähköistä hallintoa, 
verkko-oppimista, 
tietoyhteiskuntaan 
osallistumista, 
sähköistä kulttuuria 
ja sähköisiä 
terveydenhuolto-
palveluja varten.

2.1. Digitaalinen kasvu:
Digitaalista kasvua 
käsittelevä strateginen 
toimintapolitiikan kehys, 
jonka tavoitteena on lisätä 
kohtuuhintaisia, 
laadukkaita ja 
yhteentoimivia tieto- ja 
viestintätekniikkaan 
pohjautuvia yksityisiä ja 
julkisia palveluja ja niiden 
käyttöä kansalaisten 
keskuudessa, myös muita 
heikommassa asemassa 
olevien ryhmien, yritysten, 
julkisten viranomaisten ja 
valtioiden rajat ylittävien 
aloitteiden osalta.

– Esimerkiksi älykkääseen erikoistumiseen tähtäävässä kansallisessa tai 
alueellisessa tutkimus- ja innovointistrategiassa on digitaalista kasvua 
käsittelevä strateginen toimintapolitiikan kehys, johon sisältyy
– toimien budjetointi ja priorisointi SWOT-analyysin tai muun 

vastaavan analyysin pohjalta ja johdonmukaisesti linjassa 
Euroopan digitaalistrategian tulostaulun1 kanssa;

– analyysi tieto- ja viestintätekniikan kysynnän ja tarjonnan 
tasapainoisesta tukemisesta;

– indikaattorit sellaisilla aloilla kuin digitaalinen lukutaito, 
tietoyhteiskuntaan osallistuminen, verkkopalvelujen saatavuus
ja sähköiset terveydenhuoltopalvelut SEUT 168 artiklan 
rajoissa toteutettavia tukitoimia koskevan edistyksen 
mittaamiseksi. Indikaattorien on oltava linjassa olemassa 
olevien alakohtaisten unionin, kansallisten tai alueellisten 
strategioiden kanssa;

– arvio tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittämisen 
tehostamistarpeista.

2. Tieto- ja 
viestintä-tekniikan 
käyttö-
mahdollisuuksien, 
käytön ja laadun 
parantaminen 
(laajakaistaa 
koskeva tavoite)

(9 artiklan 
2 kohdassa 
tarkoitetut)

EAKR: 2.2. Seuraavan sukupolven – Käytössä on seuraavan sukupolven verkkoja koskeva kansallinen
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– Laajakaistan 
laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen 
käyttöönotto, uudet 
teknologiat ja verkot 
digitaalista taloutta 
varten.

verkkojen infrastruktuuri:
On laadittu sellaiset 
kansalliset tai alueelliset
seuraavan sukupolven 
verkkoja koskevat 
suunnitelmat, joissa otetaan 
huomioon alueelliset toimet 
nopeita internet-liittymiä 
koskevien EU-tavoitteiden1

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.

ja/tai alueellinen suunnitelma, johon sisältyy
– t a loude l l i s een  analyysiin perustuva infrastruktuuri-

investointisuunnitelma, jossa otetaan huomioon olemassa oleva
yksityinen ja julkinen infrastruktuuri ja suunnitellut 
investoinnit;

– kestäviä investointimalleja, joilla lisätään kilpailua ja 
varmistetaan kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavien infrastruktuurien ja palvelujen 
saatavilla olo; 

– toimenpiteitä yksityisten investointien lisäämiseksi.

3. Pienten ja 
keskisuurten 
yritysten, 
maatalous-alan 
(Euroopan 
maaseudun 
kehittämisen 

EAKR:
– Tuki pk-yritysten 
kyvylle osallistua 
innovointi-
prosesseihin sekä 
kasvuun alueellisilla, 

3.1. On toteutettu 
erityistoimia yrittäjyyden 
edistämisen tukemiseksi 
ottamalla huomioon
eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite (Small 

– Erityistoimiin kuuluvat seuraavat:

– On otettu käyttöön toimia, joiden tavoite on lyhentää uusien 
yritysten perustamisaikaa ja alentaa kustannuksia ottaen 
huomioon SBA-aloitteen tavoitteet.

– On otettu käyttöön toimia, joiden tavoite on lyhentää aikaa, 
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maatalous-rahaston 
osalta) ja kalastus-
ja vesiviljely-alan 
(Euroopan meri- ja 
kalatalous-rahaston 
osalta) 
kilpailukyvyn 
parantaminen

(9 artiklan 
3 kohdassa 
tarkoitetut)

kansallisilla ja 
kansainvälisillä 
markkinoilla.

Business Act). joka kuluu yrityksen tietynlaisen toiminnan käynnistämiseen ja 
harjoittamiseen tarvittavien lisenssien ja lupien saamiseen, ottaen 
huomioon SBA-aloitteen tavoitteet.

– Käytössä on mekanismi, jolla seurataan SBA-aloitteen 
täytäntöönpanoa ja arvioidaan lainsäädännön vaikutusta 
pk-yrityksiin.

4. Vähähiiliseen 
talouteen 
siirtymisen 
tukeminen kaikilla 
aloilla

(9 artiklan 
4 kohdassa 
tarkoitetut)

EAKR + 
koheesiorahasto:
– Energia-
tehokkuuden, 
älykkään energian 
hallinnan ja 
uusiutuvan energian 
käytön tukeminen 
julkisissa 
infrastruktuureissa, 
mukaan lukien 
julkisissa 
rakennuksissa ja 
asuntosektorilla.

4.1. On toteutettu toimia 
energian loppukäytön 
tehokkuuden lisäämiseksi 
kustannustehokkaasti ja 
investointien edistämiseksi 
energiatehokkuuteen 
rakennettaessa tai 
uusittaessa rakennuksia.

– Näitä toimia ovat seuraavat:
– Käytössä on toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että noudatetaan

direktiivin 2010/31/EU 3, 4 ja 5 artiklassa säädettyjä rakennusten 
energiatehokkuuteen liittyviä vähimmäisvaatimuksia. On hyväksytty 
tarvittavat toimenpiteet rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointijärjestelmän perustamiseksi direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklan mukaisesti.

– Tarvittavat toimenpiteet rakennusten energiatehokkuuden 
sertifiointijärjestelmän perustamiseksi direktiivin 2010/31/EU 
11 artiklan mukaisesti.

– Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun 
direktiivin 2006/32/EY 13 artiklan mukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset 
mittarit, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista, taloudellisesti 
järkevää ja oikeassa suhteessa mahdollisiin energiansäästöihin.
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EAKR + 
koheesiorahasto:
– Hyötylämmön 
tarpeeseen 
perustuvan sähkön ja 
lämmön tehokkaan
yhteistuotannon 
edistäminen.

4.2. On toteutettu toimia 
sähkön ja lämmön 
tehokkaan yhteistuotannon 
edistämiseksi.

– Näitä toimia ovat seuraavat:
– Yhteistuotannon tukeminen perustuu direktiivin 2004/8/EY 

7 artiklan 1 kohdan sekä 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan 
mukaiseen hyötylämmön tarpeeseen ja primäärienergian säästöön. 
Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset elimet ovat arvioineet voimassa 
olevaa lainsäädäntö- ja sääntelykehystä lupa- ja muiden 
menettelyjen osalta, jotta

a) kannustettaisiin yhteistuotantoyksiköiden suunnittelua 
hyötylämmön tuoton taloudellisesti perustellun kysynnän kattamiseksi 
ja hyötylämmön ylittävän lämpömäärän tuotannon välttämiseksi; sekä 
b) vähennettäisiin sääntelyllisiä ja muita esteitä, jotka haittaavat 
yhteistuotannon lisäämistä.
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EAKR + 
koheesiorahasto:
– Uusiutuvista 
lähteistä saatavan 
energian tuotannon 
ja jakelun 
edistäminen.

4.3. On toteutettu toimia 
uusiutuvien 
energialähteiden tuotannon 
ja jakelun edistämiseksi.1
1 EUVL L 140, 5.6.2009, 
s. 16.

– On otettu käyttöön läpinäkyviä tukijärjestelmiä, verkkoon pääsyä tai 
taattua pääsyä ja toimituksia koskevat prioriteetit sekä julkaistut, 
vakioidut säännöt teknisistä mukautuksista johtuvien kustannusten 
kantamiselle ja jakamiselle direktiivin 2009/28/EY 14 artiklan 1 kohdan 
sekä 16 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

– Jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen uusiutuvaa energiaa käsittelevän 
toimintasuunnitelman direktiivin 2009/28/EY 4 artiklan mukaisesti.

5. Ilmaston-
muutokseen 
sopeutumisen, 
riskien 
ehkäisemisen ja 
riskienhallinnan 
edistäminen
(ilmaston-muutosta 
koskeva tavoite)
(9 artiklan 
5 kohdassa 
tarkoitettu)

EAKR + 
koheesiorahasto:
– Investointien 
edistäminen erityisiin 
riskeihin 
vastaamiseksi, 
selviytymis- ja 
palautumis-kyvyn 
varmistaminen 
katastrofi-tilanteissa 
ja katastrofi-
hallintajärjestelmien 
kehittäminen.

5.1. Riskinehkäisy ja -
hallinta: On laadittu 
katastrofihallintaan 
tarkoitetut kansalliset tai 
alueelliset riskiarvioinnit, 
joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen.1

– Käytössä on kansallinen tai alueellinen riskinarviointi,
– johon sisältyy kuvaus riskinarvioinnissa käytettävistä menettelystä, 

metodologiasta, menetelmistä ja muista kuin arkaluonteisista 
tiedoista sekä riskiin perustuvista kriteereistä investoinnin 
priorisoimiseksi;

– johon sisältyy kuvaus yhden riskin ja usean riskin skenaarioista;

– jossa otetaan tarvittaessa huomioon kansalliset strategiat 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
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EAKR + 
koheesiorahasto:
– Vesialalla tehtävät 
investoinnit, jotta 
voidaan täyttää 
unionin ympäristö-
lainsäädännön 
vaatimukset ja täyttää 
jäsenvaltioiden 
yksilöimät investointi-
tarpeet, jotka ulottuvat 
noita vaatimuksia 
pitemmälle.

6.1. Vesihuolto: a) Käytössä 
on veden 
hinnoittelupolitiikka, joka 
tarjoaa käyttäjille riittävät 
kannustimet vesivarojen 
tehokkaaseen käyttämiseen 
ja b) veden käytön eri 
sektorit osallistuvat 
riittävästi vesipalveluista 
aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen osuudella, joka 
on määritetty hyväksytyssä, 
ohjelmien tukemia 
investointeja koskevassa 
vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa.

– EAKR:n ja koheesiorahaston tukemilla sektoreilla jäsenvaltio on 
varmistanut, että veden käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen direktiivin 
2000/60/EY 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan 
mukaisesti ottaen tarvittaessa huomioon kustannusten kattamisen 
sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset samoin
kuin kyseisen alueen tai alueiden maantieteelliset olot ja ilmasto-olot.

– Jokaiselle vesipiirille on hyväksytty vesipiirin hoitosuunnitelma yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan mukaisesti.

6. Ympäristön 
säilyttäminen ja
suojeleminen ja 
luonnonvarojen 
käytön 
tehokkuuden 
parantaminen
(9 artiklan 
6 kohdassa 
tarkoitetut)

EAKR + 
koheesiorahasto:
– Jätealalla tehtävät 
investoinnit, jotta 
voidaan täyttää 
unionin 
ympäristölain-
säädännön 
vaatimukset ja täyttää 
jäsenvaltioiden 
yksilöimät 
investointitarpeet, 
jotka ulottuvat noita 

6.2. Jäteala: Edistetään 
taloudellisia ja ympäristön 
kannalta kestäviä 
investointeja jätehuoltoon
etenkin jätteistä annetun 
direktiivin 2008/98/EY 
mukaisten 
jätehuoltosuunnitelmien 
laatimisen ja jätehierarkian 
osalta.

– Komissiolle on toimitettu direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 5 kohdassa 
edellytetty täytäntöönpanoraportti siitä, missä määrin direktiivin 
2008/98/EY 11 artiklassa asetetut tavoitteet on saavutettu.

– On laadittu yksi tai useampi jätehuoltosuunnitelma, kuten direktiivin 
28 artiklassa vaaditaan.

– On laadittu jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia, kuten 
direktiivin 29 artiklassa vaaditaan.

– On toteutettu tarvittavat toimenpiteet jätteen uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen valmistelua koskevien vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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vaatimuksia 
pitemmälle.

7. Kestävän 
liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen 
tärkeimmistä 
liikenneverkko-
infrastruktuureista

(9 artiklan 
7 kohdassa 
tarkoitetut)

EAKR + 
koheesiorahasto:
– Multimodaali-
liikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan 
liikennealueen 
tukeminen 
investoinneilla 
Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin 
(TEN-T).
– Kattavien, 
korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien 
rautatiejärjestelmien 
kehittäminen ja 
kunnostaminen sekä 
melua vähentävien 
toimenpiteiden 
edistäminen.
– Ympäristö-
ystävällisten (myös 
hiljaisten) ja 
vähähiilisten 
liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja 

7.1. Liikenne: On laadittu 
jäsenvaltioiden 
institutionaalisten 
rakenteiden mukaisesti (ml. 
alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne) 
liikenneinvestointeja varten
kokonaissuunnitelma 
(kokonaissuunnitelmia) tai 
puitteet, jotka tukevat 
infrastruktuurin 
kehittämistä ja parantavat
yhteyksiä TEN-T:n 
kattavaan verkkoon ja 
ydinverkkoon.

– On laadittu liikenneinvestointeja varten liikenteen
kokonaissuunnitelma(t) tai puitteet, jotka täyttävät strategista 
ympäristöarviointia koskevat lainsäädännön vaatimukset ja joissa 
esitetään:

– panos yhtenäiseen Euroopan liikennealueeseen asetuksen N:o 
[TEN-T] 10 artiklan mukaisesti, mukaan lukien ensisijaiset 
investoinnit

– TEN-T:n ydinverkkoon ja kattavaan verkkoon, jolloin harkitaan 
investointeja EAKR:sta ja koheesiorahastosta, sekä

– toissijaisiin tieyhteyksiin;
– realistinen ja harkittu suunnitelma sellaisia hankkeita varten, joille 

harkitaan tukea EAKR:sta ja koheesiorahastosta;

– toimenpiteet, joilla varmistetaan välittäjänä toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiudet toteuttaa hankesuunnitelma.
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parantaminen, 
mukaan luettuina 
sisävesiliikenne ja 
meriliikenne, 
satamat, 
multimodaaliset 
solmukohdat ja 
lentokenttä-
infrastruktuuri, 
kestävän alueellisen 
ja paikallisen 
liikkuvuuden 
edistämiseksi.
EAKR:
– Alueellisen 
liikkuvuuden 
parantaminen 
kytkemällä 
sekundääriset ja 
tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-
infrastruktuuriin 
myös 
multimodaalisesti.

EAKR + 
koheesiorahasto:
– Multimodaali-
liikennettä koskevan 

7.2. Rautatieliikenne: 
Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
(kokonaissuunnitelmissa) 

– Edellä tarkoitetuissa kansallisessa (kansallisissa) liikenteen
kokonaissuunnitelmassa (kokonaissuunnitelmissa) tai puitteissa on 
rautatieliikenteen kehittämistä koskeva osa, joka täyttää strategista 
ympäristöarviointia koskevat lainsäädännön vaatimukset ja jossa 
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yhtenäisen Euroopan 
liikennealueen 
tukeminen 
investoinneilla 
Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin 
(TEN-T).
– Kattavien, 
korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien 
rautatiejärjestelmien 
kehittäminen ja 
kunnostaminen sekä 
melua vähentävien 
toimenpiteiden 
edistäminen.
– Ympäristö-
ystävällisten (myös 
hiljaisten) ja 
vähähiilisten 
liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja 
parantaminen, 
mukaan luettuina 
sisävesiliikenne ja 
meriliikenne, 
satamat, 
multimodaaliset 
solmukohdat ja 

tai puitteissa on 
jäsenvaltioiden 
institutionaalisten 
rakenteiden mukaisesti 
sellainen nimenomaan
rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva osa 
(alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne mukaan 
lukien), joka tukee 
infrastruktuurin 
kehittämistä ja parantaa 
yhteyksiä TEN-T:n 
kattavaan verkkoon ja 
ydinverkkoon. Investoinnit 
kattavat kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn kehittämisen.

esitetään realistinen ja harkittu hankesuunnitelma (aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen).

– Toimenpiteet, joilla varmistetaan välittäjänä toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiudet toteuttaa hankesuunnitelma.
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lentokenttä-
infrastruktuuri, 
kestävän alueellisen 
ja paikallisen 
liikkuvuuden 
edistämiseksi.
EAKR:
– Alueellisen 
liikkuvuuden 
parantaminen 
kytkemällä 
sekundääriset ja 
tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-
infrastruktuuriin 
myös 
multimodaalisesti.

EAKR + 
koheesiorahasto:
– Multimodaali-
liikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan 
liikennealueen 
tukeminen 
investoinneilla 
Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin 
(TEN-T).

7.3. Muut liikennemuodot, 
mukaan luettuina 
sisävesiliikenne ja 
meriliikenne, satamat, 
multimodaaliset 
solmukohdat ja 
lentokenttäinfrastruktuuri: 
Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
(kokonaissuunnitelmissa) 
tai puitteissa on sellainen 
nimenomaan 

– Liikenteen kokonaissuunnitelmassa (kokonaissuunnitelmissa) tai 
puitteissa on sellainen sisävesiliikennettä ja meriliikennettä, satamia, 
multimodaalisia solmukohtia ja lentokenttäinfrastruktuuria koskeva 
osa,
– joka täyttää strategista ympäristöarviointia koskevat 
lainsäädännön vaatimukset;
– jossa esitetään realistinen ja harkittu hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja rahoituskehyksineen).

– Toimenpiteet, joilla varmistetaan välittäjänä toimivien elinten ja 
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– Kattavien, 
korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien 
rautatiejärjestelmien 
kehittäminen ja 
kunnostaminen sekä 
melua vähentävien 
toimenpiteiden 
edistäminen.
– Ympäristö-
ystävällisten (myös 
hiljaisten) ja 
vähähiilisten 
liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja 
parantaminen, 
mukaan luettuina 
sisävesiliikenne ja 
meriliikenne, 
satamat, 
multimodaaliset 
solmukohdat ja 
lentokenttäinfrastrukt
uuri, kestävän 
alueellisen ja 
paikallisen 
liikkuvuuden 
edistämiseksi.
EAKR:

sisävesiliikennettä ja 
meriliikennettä, satamia, 
multimodaalisia 
solmukohtia ja 
lentokenttäinfrastruktuuria 
koskeva osa, joka osaltaan 
parantaa yhteyksiä 
TEN-T:n kattavaan 
verkkoon ja ydinverkkoon 
ja edistää kestävää 
alueellista ja paikallista 
liikkuvuutta.

tuensaajien valmiudet toteuttaa hankesuunnitelma.
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– Alueellisen 
liikkuvuuden 
parantaminen 
kytkemällä 
sekundääriset ja 
tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-
infrastruktuuriin 
myös 
multimodaalisesti.

EAKR:
– Energia-
tehokkuuden ja 
toimitusvarmuuden 
parantaminen 
kehittämällä 
älykkäitä energian 
jakelu-, varastointi-
ja siirtojärjestelmiä, 
mukaan luettuna 
uusiutuvista 
energialähteistä 
saatavan energian 
hajautettu tuotanto.

7.4 Kehitetään älykkäitä 
energian jakelu-, 
varastointi- ja 
siirtojärjestelmiä.
On laadittu 
kokonaissuunnitelmia, 
jotka koskevat investointeja 
älykkääseen 
energiainfrastruktuuriin, ja 
säädöksiä, jotka osaltaan 
parantavat 
energiatehokkuutta ja 
toimitusvarmuutta.

– Käyttöön on otettu kokonaissuunnitelmia, joissa kuvaillaan kansallisen 
energiainfrastruktuurin prioriteetteja ja
– jotka ovat direktiivien 2009/72/EY ja 2009/73/EY 22 artiklan 
mukaisia, tapauksen mukaan, 
– jotka ovat yhdenmukaisia 12 artiklan mukaisten asiaankuuluvien 
alueellisten investointisuunnitelmien sekä asetusten (EY) N:o 714/2009 
ja (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisen 
unionin laajuisen kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman 
kanssa ja 
– jotka ovat yhteensopivia Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoja koskevan asetuksen 3.4 artiklan 
kanssa.

– Näihin suunnitelmiin sisältyy
– realistinen ja harkittu suunnitelma sellaisia hankkeita varten, 
joille harkitaan tukea EAKR:sta ja koheesiorahastosta;
– toimenpiteitä sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden sekä 



PE514.645v01-00 34/47 AM\940880FI.doc

FI

ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi direktiivin 2009/72/EY 
3.7 artiklan ja direktiivin 2009/73/EY 3.7 artiklan mukaisesti;
– toimenpiteitä energiankäytön optimoimiseksi ja 
energiatehokkuuden edistämiseksi direktiivin 2009/72/EY 3.11 artiklan 
ja direktiivin 2009/73/EY 3.8 artiklan mukaisesti.

ESR:
– Työnhakijoiden ja 
työelämän 
ulkopuolella olevien, 
pitkäaikaistyöttömät 
ja työmarkkinoista 
kaukana olevat 
henkilöt mukaan 
lukien, pääsy 
työpaikkoihin, myös 
paikallisten 
työllisyysaloitteiden 
kautta, ja työvoiman 
liikkuvuuden 
tukeminen seuraavin 
keinoin.

8.1. Suunnitellaan ja 
toteutetaan aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa 
ottamalla huomioon 
työllisyyden suuntaviivat1.

– Työvoimapalveluilla on valmiudet järjestää ja ne järjestävät

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia yksilöllisiä palveluita, 
neuvontaa sekä aktiivisia ja ennalta ehkäiseviä 
työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa vaiheessa. Palveluissa 
keskitytään muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, myös 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluviin henkilöihin;

– järjestelmällistä ja kaikille avointa tiedotusta uusista avoimista 
työpaikoista ja jatkuvaa työmarkkinoiden analysointia 
rakennemuutosten tunnistamiseksi ammattien ja osaamisen 
kysynnässä.

– Työvoimapalvelut ovat ryhtyneet virallisiin tai epävirallisiin 
yhteistyöjärjestelyihin asiaan kuuluvien sidosryhmien kanssa.

8. Kestävien ja 
laadukkaiden 
työpaikkojen
edistäminen ja 
työvoiman 
liikkuvuuden 
tukeminen.

(työllisyyttä 
koskeva tavoite)

(9 artiklan 
8 kohdassa 
tarkoitetut)

ESR:
– Itsenäinen 
ammatin-
harjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten 
perustaminen, 
innovatiiviset pienet, 

8.2. Itsenäinen 
ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten 
perustaminen: Strateginen 
toimintapolitiikan kehys 
osallistavaa yritysten 
perustamista varten

– Käytössä on osallistavan tuen myöntämistä varten yritysten 
perustamiseen laadittu strateginen toimintapolitiikan kehys:
– On otettu käyttöön toimia, joiden tavoite on lyhentää uusien 

yritysten perustamisaikaa ja alentaa kustannuksia ottaen 
huomioon SBA-aloitteen tavoitteet.

– On otettu käyttöön toimia, joiden tavoite on lyhentää aikaa, joka 
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keskisuuret ja 
mikroyritykset 
mukaan lukien.
EAKR:
– Yrityshautomoiden 
kehittämisen 
tukeminen ja 
investointituki 
itsenäiseksi ammatin-
harjoittajaksi 
ryhtymiselle, 
mikroyrityksille ja 
yritysten 
perustamiselle.

kuluu yrityksen tietynlaisen toiminnan käynnistämiseen ja 
harjoittamiseen tarvittavien lisenssien ja lupien saamiseen, ottaen 
huomioon SBA-aloitteen tavoitteet.

– Toimia, joilla luodaan yhteyksiä yritysten kehittämispalveluiden ja 
rahoituspalveluiden välille (rahoituksen saanti), ml. muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien ja/tai alueiden 
tavoittaminen tarvittaessa.

ESR:
– Työmarkkina-
laitosten, kuten 
julkisten ja yksityisten 
työvoimapalvelujen, 
nykyaikaistaminen, 
palvelujen parempi 
mukauttaminen 
työmarkkinoiden 
tarpeisiin, ml. toimet, 
joilla palveluita 
parannetaan 
liikkuvuus-
järjestelmillä ja 

8.3. Työmarkkinalaitoksia 
nykyaikaistetaan ja 
vahvistetaan ottamalla 
huomioon työllisyyden 
suuntaviivat;
Työmarkkinalaitosten 
uudistuksia ennen laaditaan 
selkeä strategia ja 
ennakkoarviointi, joissa 
otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat.

– Työvoimapalvelujen uudistamiseksi toteutetaan toimet, joilla pyritään 
lisäämään niiden valmiuksia järjestää1

– kaikkien työnhakijoiden saatavilla olevia yksilöllisiä palveluita, 
neuvontaa sekä aktiivisia ja ennalta ehkäiseviä 
työmarkkinatoimenpiteitä varhaisessa vaiheessa. Palveluissa 
keskitytään muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, myös 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluviin henkilöihin; 

– järjestelmällistä ja kaikille avointa tiedotusta uusista avoimista 
työpaikoista ja jatkuvaa työmarkkinoiden analysointia 
rakennemuutosten tunnistamiseksi ammattien ja osaamisen 
kysynnässä.

– Työvoimapalvelujen uudistamiseen sisältyy virallisten tai epävirallisten 
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paremmalla 
yhteistyöllä laitosten 
ja asianomaisten 
sidosryhmien välillä.
EAKR:
– Investoinnit 
työvoimapalveluiden 
infrastruktuuriin.

yhteistyöverkostojen luominen asiaan kuuluvien sidosryhmien kanssa.

ESR:
Aktiivisena ja 
terveenä 
ikääntyminen

8.4. Aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen: Suunnitellaan 
ja toteutetaan aktiivisen 
ikääntymisen politiikkaa 
ottamalla huomioon
työllisyyden suuntaviivat1.

– Asianmukaiset sidosryhmät osallistuvat aktiivisen ikääntymisen 
politiikan suunnitteluun ja sitä koskeviin jatkotoimiin ikääntyneiden 
työntekijöiden pitämiseksi työmarkkinoilla ja heidän työllisyytensä 
edistämiseksi;

– jäsenvaltiolla on käytössä toimenpiteet, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä.

ESR:
– Työntekijöiden, 
yritysten ja yrittäjien 
sopeutuminen 
muutokseen

8.5. Työntekijöiden, 
yritysten ja yrittäjien 
sopeutuminen muutokseen: 
On laadittu poliittiset 
toimintalinjat, joilla pyritään 
kannustamaan muutoksen ja 
rakenneuudistuksen
ennakointia ja hyvää 
hallinnointia.

– Käytössä on välineitä, joilla työmarkkinaosapuolia ja viranomaisia 
tuetaan muutokseen ja rakenneuudistukseen reagoivien lähestymistapojen 
kehittämisessä:

– toimia muutoksen ennakoinnin edistämiseksi, toimien seuranta 
mukaan lukien;

– toimia rakenneuudistusprosessin valmistelun ja hallinnan 
edistämiseksi, toimien seuranta mukaan lukien;

– toimia työntekijöiden rohkaisemiseksi sopeutumaan haasteisiin, 
etenkin sellaisten politiikkojen ja toimenpiteiden laatiminen, joiden 
tarkoituksena on panna täytäntöön direktiivin 2000/78/EY 5 artikla. 



AM\940880FI.doc 37/47 PE514.645v01-00

FI

8.6. Ilman työ- tai 
koulutuspaikkaa olevien 15–
24-vuotiaiden nuorten 
kestävä integroituminen 
työmarkkinoille:
On laadittu kattava 
toimintapoliittinen 
strategiakehys 
nuorisotyöllisyyspaketin 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja erityisesti neuvoston 
suosituksen [xxx] mukaisen 
nuorisotakuujärjestelmän 
käyttöön ottamiseksi.

– Käytössä on sellainen kattava toimintapoliittinen strategiakehys 
nuorisotyöllisyyspaketin tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti neuvoston 
suosituksen [xxx] mukaisen nuorisotakuujärjestelmän käyttöön ottamiseksi, 
joka

– perustuu ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 15–24-vuotiaiden 
nuorten tulosten mittauksista saatuun näyttöön:

– sisältää järjestelmän, jolla nuorisotakuujärjestelmästä kerätään tietoja 
ja analysoidaan niitä sopivilla tasoilla, joilla saadaan riittävästi näyttöä 
kohdennettujen toimintapolitiikkojen kehittämiseen ja voidaan seurata 
kehitystä ja tehdä mahdollisuuksien mukaan kontrafaktuaalisia 
arviointeja;

– nimeää viranomaisen, joka vastaa nuorisotakuujärjestelmän 
perustamisesta ja hallinnoinnista sekä kumppanuuksien 
koordinoinnista kaikilla tasoilla ja sektoreilla;

– ottaa mukaan kaikki nuorisotyöttömyyteen puuttumisen kannalta 
merkittävät sidosryhmät;

– perustuu varhaisessa vaiheessa toteutettaviin toimiin ja aktivointiin;
– sisältää tukitoimenpiteitä työmarkkinoille integroitumiseen, myös 

ammattitaidon lisäämiseen ja työmarkkinoihin liittyviä toimenpiteitä.
9. Investoiminen 
koulutukseen, 
ammattitaidon
hankkimiseen ja 
elinikäiseen 
oppimiseen
(Koulutustavoite)

(9 artiklan 

ESR:
– Koulunkäynnin 
keskeyttämisen 
ennaltaehkäisy ja 
vähentäminen
EAKR:
– Investoinnit 

9.1. Koulunkäynnin 
keskeyttäminen: On laadittu 
strateginen 
toimintapolitiikan kehys
koulunkäynnin 
keskeyttämisten 
vähentämiseksi SEUT 
165 artiklan rajoissa.

– Käytössä on koulunkäynnin keskeyttämistä koskevien asiaan kuuluvien 
tasojen tietojen kokoamista ja analysointia varten järjestelmä,
– joka tarjoaa riittävän näytön kohdennetun politiikan perustaksi ja 

seuraa tapahtumia.
– Käytössä on koulunkäynnin keskeyttämisten vähentämistä koskeva 

strateginen toimintapolitiikan kehys,
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koulutukseen, 
taitojen 
kartuttamiseen ja 
elinikäiseen 
oppimiseen 
parantamalla 
koulutusinfra-
struktuuria.

– joka perustuu näyttöön;
– joka kattaa olennaiset koulutussektorit varhaiskasvatus mukaan 

luettuna ja jonka kohteena ovat etenkin heikommassa asemassa 
olevat ryhmät, joilla on suurin riski keskeyttää koulunkäynti, 
mukaan luettuna henkilöt syrjäytyneistä väestöryhmistä, ja johon 
sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä sekä interventio- ja 
kompensaatiotoimenpiteitä;

– jossa otetaan mukaan kaikki koulunkäynnin keskeyttämisten 
kannalta merkittävät politiikan alat ja sidosryhmät.

10 kohdassa 
tarkoitettu)

ESR:
– Korkea-asteen ja 
vastaavan 
koulutuksen laadun, 
tehokkuuden ja 
avoimuuden 
parantaminen 
tavoitteena lisätä 
siihen osallistumista 
ja kohottaa 
koulutustasoa.
EAKR:
– Investoinnit 
koulutukseen, 
taitojen 
kartuttamiseen ja 
elinikäiseen 
oppimiseen 

9.2. Korkea-asteen 
koulutus: On laadittu 
kansallinen tai alueellinen
strateginen 
toimintapolitiikan kehys, 
jolla lisätään korkea-asteen 
koulutuksen tuloksellisuutta, 
laatua ja tehokkuutta SEUT 
165 artiklan rajoissa.

– Käytössä on korkea-asteen koulutusta varten kansallinen tai alueellinen 
strateginen toimintapolitiikan kehys, johon kuuluu
– tarvittaessa koulutukseen osallistumisen ja koulutuksen 

tuloksellisuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla
– lisätään alemman tulotason ryhmien ja muiden aliedustettuina 

olevien ryhmien osallistumista korkea-asteen koulutukseen 
ottaen erityisesti huomioon muita heikoimmassa asemassa 
olevat ryhmät, mukaan lukien syrjäytyneisiin väestöryhmiin 
kuuluvat henkilöt;

– lisätään aikuisopiskelijoiden osallistumista;
– vähennetään opintojen keskeyttäjien määrää / lisätään opinnot 

loppuun suorittajien määrää;
– laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla

– kannustetaan innovatiivista sisällön ja ohjelmien suunnittelua;
– työllistettävyyden ja yrittäjyyden lisäämiseen tähtäävät 

toimenpiteet, joilla



AM\940880FI.doc 39/47 PE514.645v01-00

FI

parantamalla 
koulutusinfra-
struktuuria.

– kannustetaan laaja-alaisten taitojen, myös yrittäjyyden, 
kehittämiseen asiaa koskevissa korkea-asteen 
koulutusohjelmissa;

– pienennetään sukupuolten välisiä eroja opinto- ja 
ammattivalinnoissa.

ESR:
– Elinikäiseen 
oppimiseen pääsyn 
helpottaminen, 
työvoiman 
ammattitaidon ja 
pätevyyden 
kohentaminen.
EAKR:
– Investoinnit 
koulutukseen, 
taitojen 
kartuttamiseen ja 
elinikäiseen 
oppimiseen 
parantamalla 
koulutusinfra-
struktuuria.

9.3. Elinikäinen oppiminen:
On laadittu elinikäistä 
oppimista varten kansallinen 
ja/tai alueellinen strateginen 
toimintapolitiikan kehys 
SEUT 165 artiklan 
rajoissa.

– Käytössä on elinikäisen oppimisen kansallinen tai alueellinen strateginen 
toimintapolitiikan kehys, johon sisältyy
– toimia, joilla tuetaan elinikäisen oppimisen palvelujen kehittämistä 

ja yhteyksien luomista niiden välille, myös niiden täytäntöönpanoa 
ja osaamisen kehittämistä (eli validointia, ohjausta, yleissivistävää 
ja ammatillista koulutusta) ja joihin sisältyy asiaa koskevien
sidosryhmien kanssa muodostettavia yhteistyökumppanuuksia;

– toimia, joilla kehitetään taitoja, jotka vastaavat eri kohderyhmien 
tarpeita, jos kohderyhmät on priorisoitu kansallisissa tai 
alueellisissa strategisissa toimintapolitiikan kehyksissä 
(esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret, aikuiset, 
työmarkkinoille palaavat vanhemmat, kouluttamattomat ja iäkkäät 
työntekijät, erityisesti vammaiset, maahanmuuttajat ja muut
epäsuotuisassa asemassa olevat ryhmät);

– toimia, joilla parannetaan yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta mukauttamalla sitä 
kartoitettujen erityistarpeita omaavien kohderyhmien, kuten 
pysyvästi työttömien ihmisten tai syrjäytyneiden väestöryhmien,
tarpeisiin.
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10. Sosiaalisen 
osallisuuden 
edistäminen ja 
köyhyyden ja 
syrjinnän
torjuminen

(köyhyystavoite)
(9 artiklan 
9 kohdassa 
tarkoitetut)

ESR:
– Aktiivinen 
osallisuus, myös 
yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja 
aktiivisen 
osallistumisen 
edistämiseksi ja 
työllistettävyyden 
parantamiseksi. 
EAKR:
– Investoinnit 
terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden 
infrastruktuuriin, 
joka vaikuttaa 
osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja 
paikalliseen 
kehitykseen, vähentää 
terveydentilaan 
liittyvää epätasa-
arvoa, edistää 
sosiaalista 
osallisuutta 
parantamalla 
sosiaali-, kulttuuri- ja 
virkistyspalvelujen 
saatavuutta sekä 

10.1. On laadittu ja pantu 
täytäntöön köyhyyden 
vähentämiseen tähtäävä 
kansallinen strateginen 
toimintapolitiikan kehys, 
jolla pyritään osallistamaan
työmarkkinoilta 
syrjäytyneitä1 ottamalla 
huomioon työllisyyden 
suuntaviivat.

– On laadittu aktiiviseen osallistamiseen pyrkivä köyhyyden 
vähentämiseen tähtäävä kansallinen strateginen toimintapolitiikan 
kehys,
– joka tarjoaa riittävän näytön köyhyyden vähentämiseen tähtäävien 

toimintalinjojen kehittämisen perustaksi ja tapahtumien 
seuraamiseksi;

– joka sisältää toimenpiteitä, jotka tukevat (kansallisessa 
uudistusohjelmassa määritetyn) köyhyyteen ja syrjäytymiseen 
liittyvän kansallisen tavoitteen saavuttamista. Tavoitteeseen 
sisältyy kestävien ja laadukkaiden työllistymismahdollisuuksien 
parantaminen niiden henkilöiden osalta, joilla on suurin riski 
syrjäytyä sosiaalisesti;

– jonka nojalla asianmukaiset sidosryhmät osallistuvat köyhyyden 
torjumiseen.

– johon sisältyy tunnistetuista tarpeista riippuen toimia, joilla 
tuetaan siirtymistä laitosperustaisesta hoidosta yhteisöperustaisen 
hoidon käyttöön;

– jossa kartoitetaan selkeästi toimet segregoitumisen ehkäisemiseksi 
ja vähentämiseksi kaikilla aloilla.

– Asianmukaisille sidosryhmille annetaan tukea hankehakemusten 
laatimiseen ja valituksi tulleiden hankkeiden toteuttamiseen ja 
hallinnointiin.
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edistää siirtymistä 
laitoshoidosta 
avohoitopalveluihin.
– Tuki heikommassa 
asemassa oleville 
yhteisöille kaupunki-
ja maaseutualueilla 
fyysisen ja sosiaalisen 
elinympäristön ja 
talouden elvyttämistä 
varten.



PE514.645v01-00 42/47 AM\940880FI.doc

FI

ESR:
– Syrjäytyneiden 
romaniväestöryhmien 
integrointi.
EAKR:
– Investoinnit 
terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden 
infrastruktuuriin, 
joka vaikuttaa 
osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja 
paikalliseen 
kehitykseen, vähentää 
terveydentilaan 
liittyvää epätasa-
arvoa, edistää 
sosiaalista 
osallisuutta 
parantamalla 
sosiaali-, kulttuuri- ja 
virkistyspalvelujen 
saatavuutta sekä 
edistää siirtymistä 
laitoshoidosta 
avohoitopalveluihin.
– Tuki heikommassa 
asemassa oleville 

10.2. Käytössä on 
kansallinen romanien 
integrointia koskeva
strateginen 
toimintapolitiikan kehys.

– Käytössä on kansallinen romanien integrointistrategia,
– jossa romanien integroinnille asetetaan saavutettavissa olevat 

kansalliset tavoitteet, jotta kuilu valtaväestöön saataisiin kurottua 
umpeen. Tavoitteet olisi asetettava koulutukselle, työllisyydelle, 
terveydenhoidolle ja asumiselle, jotka ovat EU:n neljä tavoitetta 
romanien integroinnille;

– jossa tarvittaessa määritellään jo käytössä olevien sosioekonomisten 
ja alueellisten indikaattoreiden (erittäin alhainen koulutustaso, 
pitkäaikaistyöttömyys jne.) avulla ne epäsuotuisat mikroalueet ja/tai 
erotellut asuinalueet, joiden väestö on kaikkein osattominta;

– joka käsittää tiukat seurantamenetelmät romanien integrointitoimien 
vaikutusten arvioimiseksi ja tarkastelumekanismin strategian 
mukauttamiseksi;

– jonka suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa tehdään 
tiiviistä yhteistyötä ja käydään jatkuvaa vuoropuhelua romanien 
kansalaisyhteiskunnan sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa;

– Asianomaisille sidosryhmille voidaan pyynnöstä ja tarvittaessa antaa
tukea hankehakemusten laatimiseen ja valituksi tulleiden hankkeiden 
toteuttamiseen ja hallinnointiin.
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yhteisöille kaupunki-
ja maaseutualueilla 
fyysisen ja sosiaalisen 
elinympäristön ja 
talouden elvyttämistä 
varten.
– Investoinnit 
koulutukseen, 
taitojen 
kartuttamiseen ja 
elinikäiseen 
oppimiseen 
parantamalla 
koulutusinfra-
struktuuria.
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ESR:
– Kohtuuhintaisten, 
kestävien ja 
korkealaatuisten 
palveluiden, mukaan 
lukien 
terveydenhuolto-
palvelut ja 
yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut, 
saannin 
parantaminen.
EAKR:
– Investoinnit 
terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden 
infrastruktuuriin, 
joka vaikuttaa 
osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja 
paikalliseen 
kehitykseen, vähentää 
terveydentilaan 
liittyvää epätasa-
arvoa, edistää 
sosiaalista 
osallisuutta 
parantamalla 
sosiaali-, kulttuuri- ja 

10.3. Terveys: On laadittu 
terveydenhuoltoa varten 
SEUT 168 artiklan rajoissa 
kansallinen tai alueellinen 
strateginen 
toimintapolitiikan kehys, 
jolla varmistetaan 
taloudellinen kestävyys.

– Käytössä on terveydenhuollon kansallinen tai alueellinen strateginen 
toimintapolitiikan kehys,

– johon sisältyy koordinoituja toimia laadukkaiden 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden parantamiseksi;

– johon sisältyy toimenpiteitä terveydenhuoltosektorin tehokkuuden 
lisäämiseksi hyödyntämällä palveluntarjontamalleja ja 
infrastruktuureita;

– johon sisältyy seuranta- ja tarkistusjärjestelmä.

– Jäsenvaltio tai alue on hyväksynyt kehyksen, jossa määritellään 
terveydenhuoltoon käytössä olevat talousarviomäärärahat alustavasti ja 
keskitetään resurssit kustannustehokkaasti priorisoituihin tarpeisiin.
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virkistyspalvelujen 
saatavuutta sekä 
edistää siirtymistä 
laitoshoidosta 
avohoitopalveluihin.
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11. Viranomaisten 
ja julkisten 
toimijoiden 
institutionaalisten
valmiuksien ja 
tehokkaan 
julkishallinnon 
edistäminen

(9 artiklan 11 
kohdassa 
tarkoitetut)

ESR:
– Investoinnit 
institutionaalisten 
valmiuksien
parantamiseen ja 
julkishallinnon ja 
julkisten palvelujen 
tehostamiseen 
uudistusten, 
paremman sääntelyn 
ja hyvän 
hallintotavan 
edistämiseksi.
EAKR:
– Institutionaalisten 
valmiuksien ja 
tehokkaan 
julkishallinnon ja 
julkisten palvelujen 
edistäminen 
parantamalla 
EAKR:n 
täytäntöönpanoon 
liittyvien 
institutionaalista 
valmiutta ja 
julkishallinnon ja 
julkisten palvelujen 
tehokkuutta sekä 

Jäsenvaltion hallinnon 
tehokkuus:
– On laadittu strategia 
jäsenvaltion hallinnon 
tehostamiseksi 
julkishallinnon 
uudistaminen1 mukaan 
luettuna.

– Toteutetaan jäsenvaltion viranomaisten hallinnon ja niiden kykyjen 
toteuttaa osallistavia menetelmiä tehostamiseen tähtäävää strategiaa1,

– johon sisältyy analyysi ja strateginen suunnitelma lainsäädäntöön, 
organisaatioon ja/tai menettelyihin tehtävistä uudistuksista;

– johon sisältyy laadunhallintajärjestelmien kehittäminen; 
– johon sisältyy integroituja toimia hallintomenettelyjen 

yksinkertaistamiseksi ja rationalisoimiseksi;
– jossa kehitetään ja toteutetaan henkilöresurssistrategioita ja 

-politiikkaa, jossa käsitellään tällä alalla määritettyjä 
merkittävimpiä puutteita;

– jossa kehitetään osaamista kaikilla tasoilla;
– johon sisältyy seuranta- ja arviointimenettelyjen ja -välineiden 

kehittäminen.
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ESR-tukea saavien 
institutionaaliseen 
valmiuteen ja 
julkishallintojen 
tehokkuuteen 
liittyvien toimien 
tukeminen.
Koheesiorahasto:
– Institutionaalisten 
valmiuksien ja 
tehokkaan 
julkishallinnon 
edistäminen 
parantamalla 
institutionaalisia 
valmiuksia ja 
koheesiorahaston 
täytäntöönpanoon 
liittyvien 
julkishallinnon ja 
julkisten palvelujen 
tehokkuutta.

Or. en


