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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0612/2),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0325/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 3. toukokuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koheesiorahastosta olisi tuettava 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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liikenneinfrastruktuurihankkeita, jotka 
on määritelty Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta […] annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012, XX 
euron kokonaissummalla, joka käytetään 
yksinomaan koheesiorahastosta 
rahoitusta saavien jäsenvaltioiden hyväksi 
ja johon sovelletaan koheesiorahaston 
yhteisrahoitusosuuksia. Hankkeiden 
valintaprosessi olisi hoidettava [Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[11] artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja 
kriteerien mukaisesti. Rahoituskelpoisten 
hankkeiden valinnassa on kuitenkin 
31 päivään joulukuuta 2016 asti 
noudatettava koheesiorahastosta 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirrettyjä kansallisia määrärahoja.
_____________
1 EUVL L ....

Or. en

Perustelu

Ajatusta koheesiorahaston varojen siirtämisestä Verkkojen Eurooppa -välineeseen on 
tarkennettava tässä asetuksessa, sillä se vaikuttaa koheesiorahaston kansallisiin 
määrärahoihin. Kolmen vuoden ajanjaksoa, jonka aikana kansalliset määrärahat on turvattu, 
tarvitaan varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot voivat valmistella hankevalikoimansa 
komissiosta saatavilla olevien tukivälineiden avulla. Tämän ajanjakson jälkeen sovelletaan 
Verkkojen Eurooppa -välineestä annettavan asetuksen tavanomaisia sääntöjä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Perustamissopimuksen 192 artiklan 
5 kohdassa määrätään poikkeuksesta 
perustamissopimuksen 191 artiklan 
2 kohdassa olevasta yleisestä 
periaatteesta. Siksi olisi mahdollisimman 
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hyvin varmistettava, että vahinko estetään 
ja että saastuttajat maksavat.

Or. en

Perustelu

Koheesiorahaston tuki olisi ohjattava täysmääräisesti sen ensisijaisten tavoitteiden 
toteuttamiseen. Ensiksi olisi siis estettävä vahingot soveltamalla perusteellisesti kaikkia 
voimassa olevia asiaankuuluvia säädöksiä. Kun vahinkoja ei voida estää, sääntönä olisi 
oltava "saastuttaja maksaa –periaatteen" noudattaminen. Koheesiorahaston tukea, vaikka 
siitä säädetään perustamissopimuksessa, olisi käytettävä vasta viimeisenä toimenpiteenä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen osapuolia ja 
loputkin jäsenvaltiot ratifioivat 
parhaillaan sopimusta. Hankkeiden 
toteutuksessa on tärkeää, että niiden 
eritelmissä otetaan huomioon 
yleissopimuksen 9 artiklan mukainen 
esteettömyys vammaisten henkilöiden 
kannalta.

Or. en

Perustelu

Sen jälkeen kun Euroopan unioni on ratifioinut Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, EU:n taloudellista tukea 
saavissa hankkeissa olisi varmistettava, että vammaiset henkilöt voivat osallistua hankkeisiin 
vieläkin paremmin kuin ennen.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi tarpeen antaa erityiset säännökset 
siitä, mitä toimia koheesiorahastosta 
voidaan rahoittaa asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] määriteltyjen temaattisten 
tavoitteiden mukaisesti. Koheesiorahaston 
ulkopuolinen rahoitus tulisi määritellä ja 
selkeyttää myös sellaisen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen
osalta laitoksissa, joihin sovelletaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2003/87/EY.

(5) Olisi tarpeen antaa erityiset säännökset 
siitä, mitä toimia koheesiorahastosta 
voidaan rahoittaa asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] määriteltyjen temaattisten 
tavoitteiden mukaisesti. Koheesiorahaston 
ulkopuolinen rahoitus tulisi määritellä ja 
selkeyttää myös sellaisten investointien
osalta, joilla pyritään vähentämään 
sellaisten toimintojen aiheuttamia 
kasvihuonekaasupäästöjä, joihin 
sovelletaan kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta
13 päivänä lokakuuta 2003 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/87/EY liitettä I.

Or. en

Perustelu

Tehokas yhteistuotanto ja tehokas kaukolämpö ja -jäähdytys voivat olla merkittävä väline 
suorituskyvyn parantamiseen niin, että voidaan saavuttaa Eurooppa 2000 -strategian 
tavoitteet ja vähentää ihmisten energiakustannuksia. Ehdotuksessa kaavailun tuen epäämisen 
olisi koskettava ainoastaan kyseisten laitosten polttotoimintoja, joista siis syntyy 
kasvihuonepäästöjä. Näin annetaan mahdollisuus tukea koheesiorahastosta muita toimintoja 
ja jakeluverkostoa.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

b a) [Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetussa] asetuksessa 
(EU) N:o […]/2012 tarkoitetut 
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liikenneinfrastruktuurihankkeet 
XX euron kokonaissummalla asetuksessa 
säädettyjen perusteiden mukaisesti; 
rahoituskelpoisten hankkeiden valinta on 
tehtävä 31 päivään joulukuuta 2016 asti 
noudattaen koheesiorahastosta 
myönnettäviä kansallisia määrärahoja;

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen
vähentämistä;

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY
liitteen I soveltamisalaan kuuluvasta 
toiminnasta aiheutuvien
kasvihuonekaasujen päästöjen
vähentämiseksi; tätä poikkeusta ei 
sovelleta esittelyhankkeina toteutettuihin 
toimiin ja toimiin, joissa käytetään 
yksinomaan uusiutuvia energialähteitä;

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 4 perustelu.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) asumista, paitsi jos se liittyy 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön edistämiseen.
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Or. en

Perustelu

Tuki energiatehokkuuden edistämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
asuinrakennuskissa on kaikkein kustannustehokkain tapa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti energiatahokkuuden osalta. Se auttaa myös 
vähentämään kotitalouksien energiakustannuksia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

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

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 7 perustelu.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

v a) tehokkaan yhteistuotannon ja 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
jakeluverkoston tukeminen;

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 4 perustelu.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) biodiversiteetin ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin kautta;

iii) biodiversiteetin ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin ja Natura 2000 -ohjelman
kautta;

Or. en

Perustelu

Natura 2000 -ohjelma on ensisijainen väline biodiversiteetin suojelussa ja ennallistamisessa, 
kuten investointien prioriteeteissa todetaan. Koheesiorahaston tuki tarjoaa suuret 
mahdollisuudet Natura 2000 -kohteiden laaja-alaisiin ennallistamishankkeisiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) toimet, joilla kehitetään kaupunki- ja 
maaseutuympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden vähentäminen;

Or. en

Perustelu

Maaseutualueita ei pitäisi jättää koheesiorahaston tuen ulkopuolelle.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän ja esteettömän julkisen 
liikenteen edistäminen;

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 3 perustelu.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

iii) kattavien, korkealaatuisten, 
esteettömien ja yhteentoimivien 
rautatiejärjestelmien kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 3 perustelu.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus koheesiorahastosta

Komission ehdottamassa koheesiopolitiikkaa koskevassa lainsäädäntöpaketissa 
koheesiorahasto on osa uusia strategiakehyksen rahastoja, joihin kuuluvat rakennerahastot, 
koheesiorahasto sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahasto. Kaikkiin näihin rahastoihin sovelletaan yhteisiä määräyksiä useilla 
ohjelmasuunnittelun ja rahoitushallinnon alueilla. Koheesiorahastoon, Euroopan 
aluekehitysrahastoon ja Euroopan sosiaalirahastoon sovelletaan jatkossakin yleisiä 
ohjelmasuunnittelua, hallintoa ja seurantaa koskevia erityissääntöjä samalla tavalla kuin 
nykyisellä ohjelmakaudella.

Vaikka komissio ehdottaa rahastoille uutta kehystä, koheesiorahaston soveltamisala ja 
tavoitteet eivät muutu dramaattisesti nykyisestä ohjelmakaudesta1.

Ehdotuksessaan kaikille rahastoille yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi ("yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus"), joka tulee korvaamaan nykyisen yleisasetuksen, komissio 
ehdottaa rahastoille uutta tehtävä- ja tavoiterakennetta, jossa kaikkien rahastojen tavoitteena 
on kasvua ja työllisyyttä kannustavien investointien edistäminen, mikä osaltaan edistää 
unionin strategiaa älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta. Koheesiorahasto edistää 
tätä tavoitetta ja tehtävää tukemalla jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo henkeä kohti on 
alle 90 prosenttia 27 jäsenvaltion keskiarvosta. Koheesiorahaston toiminta kohdistuu 
kuitenkin myös jatkossa ympäristön ja Euroopan laajuisten liikenneinfrastruktuurien alan 
hankkeiden taloudelliseen tukemiseen siten, että samalla varmistetaan asianmukainen 
tasapaino ja otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion erityiset investointi- ja 
infrastruktuuritarpeet (koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen 2 artikla).

Tuen alaa on kuitenkin jonkin verran muutettu, sillä asetusehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa 
tuen ulkopuolelle jätetään myös direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluva 
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Viittaukset velkojen korkoihin, maan 
hankintaan siltä osin kuin siihen käytettävä määrä ylittää 10 prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista ja palautettavissa olevaan arvonlisäveroon, joista 
nykyisin säädetään yleisen asetuksen 3 artiklan a, b ja e kohdassa, on nyt sisällytetty yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 59 artiklan 3 kohtaan, jota sovelletaan kaikkiin 
strategiakehyksen rahastoihin.

Yksi nykyiseen asetukseen verrattuna uusista piirteistä on koheesiorahastoasetusta koskevan 
ehdotuksen 3 artikla, jossa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklassa säädetyn 
temaattisen keskittämisen periaatteen mukaisesti säädetään, että koheesiorahaston tukeen 
sovelletaan investointiprioriteettien listaa edellä määritellyn soveltamisalan mukaisesti ja 
suhteessa temaattisiin tavoitteisiin, jotka määritellään yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
9 artiklassa. Niitä ovat

                                               
1 On todettava, että komission ehdotuksessa monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020 myönnetään 
68,7 miljardia euroa koheesiorahastolle, mukaan luettuna Verkkojen Eurooppa -välineelle erotetut 10 miljardia 
euroa.
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(a) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
(b) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen
(c) ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen
(d) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista ja
(e) institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja julkishallinnon tehostaminen.

Kaikki nämä tavoitteet jaetaan erityisiin investointiprioriteettien alaryhmiin, jotka on lueteltu 
tavoitteiden jälkeen.

Mukana on nyt erityinen säännös tuesta institutionaalisten valmiuksien parantamiseen, jota 
pidetään tarpeellisena koheesiopolitiikassa, kun otetaan huomioon tuettavien hankkeiden koko 
ja merkitys1.

Yleisasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa säädetään nykyisestä siirtymäjärjestelmästä. Samalla 
tavalla yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa säädetään, että ne jäsenvaltiot, jotka voivat 
saada koheesiorahaston rahoitusta vuonna 2013, mutta joiden nimellinen bruttokansantulo 
henkeä kohti on yli 90 prosenttia suhteessa EU-27:n keskiarvoon, saavat tukea 
siirtymäkaudella erityisiin tarpeisiin.

Yleisasetuksen 4artiklan säännökset ehdoista ovat nyt yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
II osaston III ja IV luvussa.

Koheesiorahastoasetusta koskevassa ehdotuksessa on nykyisin voimassa olevaan asetukseen 
verrattuna muitakin uusia elementtejä. Pyrittäessä tulossuuntautuneempaan prosessiin, jolla 
varmistetaan, että koheesiopolitiikan ohjelmat on kohdennettu tuloksiin, ja pantaessa rahastoja 
tehokkaasti täytäntöön komissio ottaa käyttöön – EAKR:n tavoin – koheesiorahastoa koskevia 
yhteisiä indikaattoreita (koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen 4 artikla ja liite), jotta 
voidaan arvioida ohjelmien täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa 
(yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 24 artiklan 3 kohta).

Ehdotetut muutokset

Koheesiorahaston soveltamisalaa (koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen 2 artikla) 
olisi laajennettava koskemaan energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
myös asuinrakennuksissa, kuten jo tehdään julkisten infrastruktuureissa.

Tärkein syy on se, että uusimpien saatavana olevien tietojen, myös komission tietojen, 
mukaan EU kykenisi saavuttamaan vain alle puolet energiatehokkuuden lisäämistä koskevasta 
tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Koheesiorahaston tuki tällaisille investoinneille olisi 
kustannustehokkain tapa saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

                                               
1 Lisäksi yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 14 artiklan e kohdan i alakohdassa säädetään, että 
kumppanuussopimuksissa on määriteltävä järjestelyt, joilla varmistetaan strategiakehyksen rahastojen tehokas 
täytäntöönpano, mukaan luettuna arvio siitä, onko tarvetta vahvistaa viranomaisten ja tarvittaessa myös 
edunsaajien hallinnollisia valmiuksia.



PR\897482FI.doc 15/16 PE486.124v01-00

FI

Se olisi myös suureksi eduksi ympäristön, suoraan ja välillisesti asian parissa toimivien pk-
yritysten ja siten myös työpaikkojen luomisen kannalta ja lopuksi myös, mutta ei vähemmän 
tärkeänä, kansalaisten energiakustannusten kannalta. Samalla energiansäästö ja uusiutuvien 
energialähteiden lisääntyvä käyttö auttaisi lisäämään energiavarmuutta asianomaisissa 
jäsenvaltioissa.

Nämä toimet olisivat erityisen hyödyllisiä niillä alueilla, jotka EAKR:n ja koheesiorahaston 
erilaisten tukikelpoisuuskriteerien takia voisivat saada lisärahoitusta kyseiseen tarkoitukseen.

Komission ehdotuksessa suljetaan rahoituksen ulkopuolelle "direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuuluva kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen". Tällainen yleinen 
rahoituksen poissulkeminen laitoksilta, jotka kuuluvat EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin, 
merkitsee sitä, että kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslaitokset ja yhteistuotantolaitokset eivät 
saisi EU:n tukea.

Kyseiset laitokset voivat nykyisin saada tukea koheesiorahastosta (ja myös EAKR:sta), koska 
niillä on erittäin positiivinen vaikutus ympäristöön energiatehokkuuden, uusiutuvien 
energialähteiden ja siten myös päästöjen vähentämisen ja energiavarmuuden kannalta. Niitä 
voidaan edelleen reilusti kehittää ja niillä voi olla voimakas myönteinen vaikutus EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Kun otetaan huomioon kaukolämpö- ja yhteistuotantolaitosten merkitys 
koheesiorahastovaltioissa ja koheesiorahaston institutionaalinen päämäärä 
ympäristöinvestointien tukemisesta ja siirtymisestä kohti vähähiilistä taloutta, edellä mainittu 
jättäminen tukien ulkopuolelle olisi rajattava ainoastaan kyseisten laitosten polttotoimintaan ja 
siten kasvihuonepäästöjen lähteisiin ja jätettävä mahdollisuus tukea koheesiorahastosta muita 
toimintoja ja jakeluverkostoa.

Kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslaitosten sekä yhteistuotantolaitosten, joiden kapasiteetti on 
alle 20 megawattia, tukemisella ei olisi mitään rajoituksia, ei myöskään pilottihankkeilla tai 
hankkeilla, joissa käytetään yksinomaan uusiutuvia energialähteitä.

Komission ehdotusta 10 miljardin euron siirtämisestä koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen liikenneinfrastruktuurihankkeiden tukemiseksi olisi täsmennettävä ja 
selvennettävä koheesiorahastoasetuksessa.

On liian aikaista vahvistaa Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirrettävää määrää, kun otetaan 
huomioon, että neuvottelut uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat vielä käynnissä. 
Siirto voi olla komission ehdotuksen mukainen ainoastaan, jos monivuotisessa 
rahoituskehyksessä koheesiorahastolle myönnetyt määrärahat riittävät.

Koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirrettävät varat olisi sitten käytettävä 
koheesiorahastotukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden hankkeiden rahoitukseen soveltaen 
rahaston tavanomaisia yhteisrahoitusosuuksia. Hankkeiden valintaprosessi olisi hoidettava 
yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ja Verkkojen Eurooppa –välineen perustamisesta 
annettavassa asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti. 
Valintaprosessissa on kuitenkin 31. joulukuuta 2016 asti noudatettava koheesiorahastosta 
myönnettäviä kansallisia määrärahoja.
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Tällä tavalla voidaan varmistaa, että säilyy tasapaino, jossa toisaalta jäsenvaltioiden kilpailu 
on tervettä laadultaan ja määrältään hyvien hankkeiden esittämisessä, ja jossa toisaalta 
varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot voivat saada tarvitsemaansa tukea hankevalikoimansa 
valmisteluun.

Ajatus koheesiorahastotuen antamisesta institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen ja 
koheesiorahaston täytäntöönpanoon liittyvien julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen on suuri parannus ja edistysaskel. On kuitenkin korostettava, että tätä asiaa on 
tarkasteltava ja käsiteltävä kattavasti erityisesti kumppanuussopimusten avulla, joihin olisi 
tarvittaessa sisällytettävä toimia ja uudistuksia, joita jäsenvaltioiden on toteutettava.

Kun Euroopan unioni on ratifioinut Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten oikeuksia 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, olisi varmistettava, että kaikki EU:n 
varoista rahoitetut hankkeet täyttävät esteettömyyttä koskevat kriteerit. Tämä periaate olisi 
sisällytettävä unionin kaikkeen merkitykselliseen lainsäädäntöön, myös 
koheesiorahastoasetukseen, jotta voidaan kunnioittaa vammaisten henkilöiden oikeuksia.

SEUT-sopimuksen 192 artiklan 5 kohdassa on periaate, jonka mukaan koheesiorahastoa 
voidaan käyttää tapauksissa, joissa ei voida soveltaa saastuttaja maksaa -periaatetta, koska 
jäsenvaltion viranomaiselle aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Tätä olisi kuitenkin 
sovellettava vasta viimeisenä keinona, jotta koheesiorahasto voi täysimääräisesti keskittyä 
alkuperäisiin tavoitteisiinsa. On siis äärimmäisen tärkeää, että ensisijassa vahinkoja 
ehkäistään panemalla perusteellisesti täytäntöön ympäristövaikutusten arvioinnista ja 
strategisten ympäristövaikutusten arvioinnista annetut direktiivit ja että pyritään 
mahdollisimman suureen tehokkuuteen niiden uudelleen tarkastelussa.


