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(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 Euroopan 
aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista 
erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0614),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 178 artiklan 1 kohdan ja 349 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0328/2011),

– 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, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 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.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja näin 
varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta myönnetty tuki 
keskitetään tuettavien alueiden luokan 
perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja näin 
varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta myönnetty tuki 
keskitetään tuettavien alueiden luokan 
perusteella tutkimukseen ja innovointiin,
tieto- ja viestintäteknologioihin, pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
EU-25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistusten 16 ja 17 mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa Horisontti 2020 
(2014−2020) koskevassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa1 

säädetyn koheesiopolitiikan ja tutkimus-
ja innovaatiopolitiikan väliset 
synergiaedut olisi varmistettava siten, että 
otetaan huomioon "huippuosaamiseen 
johtavat portaat", jotka voivat edistää 
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laajempaa osallistumista Horisontti 2020 
-ohjelmaan.
_____________
1 EUVL L ...".

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla tulos- ja 
tuotosindikaattoreilla.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin, ja määrittää 
menettely, jolla laaditaan luettelo 
kaupungeista, joissa toteutetaan 
yhdennettyjä toimenpiteitä, sekä vahvistaa 
näille toimenpiteille varattava rahoitus.

(7) Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin, 
väestötieteellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, 
ja määrittää menettely, jolla valitaan
toiminnalliset kaupunkialueet, joilla
toteutetaan yhdennettyjä toimenpiteitä, 
sekä vahvistaa näille toimenpiteille 
varattava rahoitus.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen 43 mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Niiden kokemusten perusteella, joita 
on saatu kaupunkialueiden kestävään 
kehitykseen liittyvien toimenpiteiden 
integroinnista EAKR:n kaudella 2007–
2013 tuettuihin toimenpideohjelmiin, ja 
tällaisen toiminnan vahvuudet huomioon 
ottaen olisi unionin tasolla ryhdyttävä 
luomaan kaupunkialueiden 
kehitysfoorumia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistusten 48-51 mukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia luettelo 
kaupunkialueiden kehitysfoorumiin 
osallistuvista kaupungeista. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä valta laatia 
yhteisten indikaattoreiden luettelo. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.
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N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAKR osallistuu sellaisen rahoitustuen 
antamiseen, jolla pyritään lujittamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta vähentämällä 
keskeisintä alueellista epätasapainoa siten, 
että tuetaan aluetalouden kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen.

EAKR osallistuu sellaisen rahoitustuen
antamiseen, jolla pyritään lujittamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta vähentämällä 
keskeisintä alueellista epätasapainoa siten, 
että tuetaan aluetalouden kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen sekä alueet, joilla 
väestökehitys aiheuttaa haasteita ja 
haittoja.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionilla on edessään ennennäkemättömiä väestökehityshaasteita (väestön 
ikääntyminen, alhainen syntyvyys, muuttoliike). Edellä mainitut aiheuttavat ongelmia sekä 
kansataloudelle että terveys- ja sosiaalipalveluille ja vaikuttavat erityisesti myös Euroopan 
alueisiin ja kaupunkeihin. Mainittujen haasteiden vuoksi on tärkeää, että voimassa olevat 
toimet mukautetaan paremmin vastaamaan aluetason ja paikallisen tason uusia tarpeita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotannollisia investointeja, jotka 
edistävät kestävien työpaikkojen luomista 
ja säilyttämistä sellaisten suorien 
investointitukien muodossa, jotka 

a) tuotannollisia investointeja, jotka 
edistävät kestävien työpaikkojen luomista 
ja säilyttämistä erityisesti sellaisten suorien 
investointitukien muodossa, jotka 
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kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);

kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);

Or. en

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeimpiä työpaikkojen luojia Euroopan unionissa.
Pk-yritysten toimintaedellytysten parantaminen yritystuen avulla on näin ollen EU:n 
tärkeimpiä tavoitteita. Se olettamus, että suuremmat yritykset eivät tarvitse mitään tukea 
voidakseen selviytyä ongelmista, erityisesti nykyisen kriisin aiheuttamassa epäsuotuissa 
liiketoimintaympäristössä, voi vahingoittaa pk-yrityksiä niiden ja suurempien yritysten 
monitasoisen keskinäisen riippuvuuden vuoksi. Näin ollen suurempia yrityksiä ei pidä sulkea 
rahoituksen ulkopuolelle siinä tapauksessa, että ne toimivat yhteistyössä pk-yritysten kanssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) infrastruktuuri-investointeja, joiden
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

b) investointeja esteettömiin 
infrastruktuureihin siten, että pystytään 
tarjoamaan kansalaisille peruspalveluja 
energian, ympäristön, liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa kaikkien ryhmien, erityisten ikääntyneiden ja vammaisten 
henkilöiden syrjimätön pääsy palveluihin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) investointeja sosiaali-, terveydenhuolto-
ja koulutusalojen infrastruktuureihin;

c) investointeja esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, koulutus-, kulttuuri-,
urheilu- ja matkailualojen
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infrastruktuureihin

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa kaikkien ryhmien, erityisten ikääntyneiden ja vammaisten 
henkilöiden syrjimätön pääsy palveluihin. Lisäksi tarkistus laajentaa soveltamisalaa siten, 
että lisätään kolme alaa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan kansalaisten ja 
kansantalouden kannalta.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto alueiden, kaupunkien
ja asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten 
ja ympäristöalan toimijoiden kanssa;

iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto paikallis- ja 
alueviranomaisten ja asianomaisten 
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöalan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Perustelu

Verkottuminen, yhteistyö ja asiantuntemuksen vaihto koskevat alueiden ja kaupunkien lisäksi 
myös muita viranomaisia; termi "paikallis- ja alueviranomaisten" sisältää kaikki edellä 
mainitut ja korostaa yhteisöjen sijasta toimijoiden roolia.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

d a) asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [CPR] 
32 artiklassa määritelty 
rahoitusvälineiden kuten lainojen, 
takuiden, pääomarahoituksen ja 
uusiutuvien luottojen muiden muotojen 
kehittäminen;
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Or. en

Perustelu

Uusiutuvien rahoitusvälineiden merkitys on entistä suurempi erityisesti rahoituksen rajoitetun 
saatavuuden vuoksi ja käytössä olevien resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi. EAKR 
on koheesiopolitiikan tukemisen tärkein rahoitusväline. Tarkistuksella otetaan käyttöön uusi 
tukimuoto, joka korostaa rahoitusvälineiden merkitystä rahaston tuen soveltamisalojen 
joukossa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneemmillä alueilla EAKR:sta ei 
tueta infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Peruspalvelujen infrastruktuurin sulkeminen tuen piiristä ympäristö, liikenteen ja tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla ei vastaa Euroopan alueiden todellista tilannetta eikä siinä oteta 
huomioon tarpeita ja mahdollisia ongelmia, jotka johtuvat nykyisesti rahoitus- ja 
talouskriisistä. Peruspalvelujen infrastruktuurin sulkeminen tuen piiristä vaikuttaisi 
kielteisesti myös Eurooppa 2020 -tavoitteiden toteutumiseen. Kehittyneempien alueiden olisi 
oltava rahoituskelpoisia tässä suhteessa sillä ehdolla, että niillä tuetaan pienimuotoisia 
infrastruktuuri hankkeita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) direktiivin 2003/87/EY liitteen I
soveltamisalaan kuuluvaa 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä edistävät investoinnit, 
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostot 
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ja sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitokset pois luettuina; 

Or. en

Perustelu

Niiden investointien täydellinen sulkeminen investointituen soveltamisalan ulkopuolelle, jotka 
koskevat päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, rajoittaisi energiansäästön mahdollisuuksia suhteessa kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkostojen ja sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten toiminnan 
tehostamiseen. Edellä mainittu sulkisi pois myös kansalaisille tarjottavan peruspalvelun. 
Lisäksi jäsenvaltioille olisi tarjottava mahdollisuus valita rakennerahastojen tuen ja 
päästökauppajärjestelmästä saatavien tulojen (joista 50 prosenttia olisi käytettävä 
ilmastonmuutoksen hidastamista ja siihen sopeutumista koskeviin hankkeisiin) siten, että 
rahoitetaan vähähiilisiä investointeja samoin kuin ohjelmakaudella 2007–2013.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka EU:n ei pidäkään tukea tupakantuotantoa, vain yhden alan sulkeminen EU:n tuen 
ulkopuolelle ei ole kohtuullista.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) vähintään 70 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; ja
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Or. en

Perustelu

80 prosentin osoittaminen kolmeen temaattiseen tavoitteiseen rajoittaisi liiallisesti 
jäsenvaltioiden ja alueiden mahdollisuuksia mukauttaa ohjelmansa alueiden erityistarpeisiin. 
Kohdennettavien varojen pakollisen kiintiön alentaminen ja yhden temaattisen tavoitteen 
lisääminen parantaa joustavuutta. 

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) vähintään 40 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa;

Or. en

Perustelu

50 prosentin osoittaminen kolmeen temaattiseen tavoitteeseen rajoittaisi liiallisesti 
jäsenvaltioiden ja alueiden mahdollisuuksia mukauttaa ohjelmansa alueiden erityistarpeisiin. 
Kohdennettavien varojen pakollisen kiintiön alentaminen ja yhden temaattisen tavoitteen 
lisääminen lisää joustavuutta.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistus vastaa tarkistusta 26, joka sisällyttää vähähiiliset liikennejärjestelmät ja 
kaupunkiliikkuvuuden temaattiseen tavoitteeseen, joka on määritelty asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [CPR] 9 artiklan 4 kohdassa, ja jonka mukaisesti energiatehokkuutta koskevien 
investointien pakollisia kiintiöitä olisi mukautettava.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i 
alakohdassa säädetään, vähintään 60 
prosenttia EAKR:n kansallisen tason 
kokonaisresursseista on osoitettava 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun 
temaattiseen tavoitteeseen alueilla, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
mutta jotka ovat kelpoisia saamaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 82 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdassa määritellyn 
siirtymävaiheen tai kehittyneempien 
alueiden tukea ohjelmakaudella 2014–
2020.

Tämän artiklan b alakohtaa sovelletaan 
myös alueilla, joiden bruttokansantuote 
asukasta kohden on kaudella 2007–2013 
alle 75 prosenttia EU-25-maiden 
keskimääräisestä bruttokansantuotteesta 
viiteajanjaksolla, mutta jotka ovat kelpoisia 
saamaan asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
82 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa 
määritellyn siirtymävaiheen tai 
kehittyneempien alueiden tukea 
ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. en

Perustelu

Temaattisen keskittämisen osalta alueiden, joiden tuki vähitellen poistetaan, olisi päästävä 
hyötymään yhtäläisestä kohtelusta vähemmän kehittyneiden alueiden kanssa.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden, 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan ja 
julkisten palveluiden sovellusten, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

Or. en

Perustelu

Kulttuuri tunnustetaan merkittäväksi tekijäksi Euroopan alueiden ja kaupunkien taloudellisen 
kehityksen ja houkuttelevuuden kannalta. Euroopan kulttuuriala ja luova ala ovat tärkeitä 
Euroopan talouden dynaamisuuden lähteitä. Mainitut alat ovat kasvaneet viime vuosien 
aikana nopeammin kuin useimmat muut alat ja pystyvät edistämään luovuutta, innovointia ja 
yrittäjyyttä useilla toiminta-aloilla. Näin ollen kulttuuri voidaan nähdä luovuuden ja 
innovoinnin edistäjänä Eurooppa 2020-srtategian yhteydessä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) EAKR:n ja Horisontti 2020-ohjelman 
välisten asiamukaisten yhteyksien ja 
synergiaetujen kehittäminen;

Or. en

Perustelu

EAKR:n ja Horisontti 2020 -ohjelman tutkimukseen ja innovointiin liittyvät tavoitteet ovat 
suurelta osin yhteneviä, mutta niiden painopistealat ja metodologia ovat erilaiset. Mainitun 
kahden välineen yhteyksien ja synergiaetujen kehittäminen edistäisi Eurooppa-2020 
- strategiaan sisältyvän älykkään kasvun lippulaivatavoitteen saavuttamista.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sähköisiin viranomaispalveluihin, 
verkko-opetukseen, tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseen ja sähköisiin 
terveydenhoitopalveluihin liittyvien tieto-
ja viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

c) sähköisiin viranomaispalveluihin, 
verkko-opetukseen, sähköiseen 
kulttuuriin, tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseen ja sähköisiin 
terveydenhoitopalveluihin liittyvien tieto-
ja viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. en

Perustelu

Kulttuuri tunnustetaan merkittäväksi tekijäksi Euroopan alueiden ja kaupunkien taloudellisen 
kehityksen ja houkuttelevuuden kannalta. Euroopan kulttuuriala ja luova ala ovat Euroopan 
talouden dynaamisuuden merkittäviä lähteitä ja niitä olisi tuettava myös tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten parantamisen osalta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien liiketoimintamallien luominen 
pk-yrityksille etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;

b) uusien liiketoimintamallien luominen ja 
käyttöönotto pk-yrityksissä etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;

Or. en

Perustelu

Uusien liiketoimintamallien kehittämistä ei pitäisi rajoittaa siten, että ne koskevat äskettäin 
perustettuja pk-yrityksiä. 
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritysten energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energiamuotojen käytön 
edistäminen;

b) yritysten energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energiamuotojen käytön 
edistäminen yritysten koosta riippumatta;

Or. en

Perustelu

Kaikkia yrityksiä niiden koosta riippumatta olisi kannustettava käyttämään uusiutuvaa 
energiaa ja pyrkimään tehokkaaseen energian käyttöön. Edellä mainittu edistäisi Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa, 
historiallisissa rakennuksissa ja 
asuinrakennuksissa;

Or. en

Perustelu

Historiallisten rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä olisi 
edistettävä niiden omistuksesta riippumatta, koska historialliset rakennukset kuuluvat 
Euroopan kulttuuriperintöön ja vaativat erityiskohtelua.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ympäristöystävällisten ja 
vähähiilisten liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja kestävän 
kaupunkiliikenteen edistäminen;

Or. en

Perustelu

Liikenne ja erityisesti kaupunkiliikenne edistää merkittävällä tavalla siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen. Näin ollen se olisi sisällytettävä tähän temaattiseen tavoitteeseen. 

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) energiatehokkuuden parantaminen ja 
energian toimitusvarmuuden lisääminen 
sähkön, maakaasun ja öljyn energian 
siirto- ja jakeluverkkojen, maakaasun ja 
öljyn varastointi-infrastruktuurin sekä 
nesteytetyn maakaasun infrastruktuurin 
rakentamisen ja uudenaikaistamisen 
avulla;

Or. en

Perustelu

Siirto- ja jakeluverkkojen sekä varastointi-infrastruktuurin rakentaminen ja uudistaminen 
voisivat edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -strategian energiatavoitteiden saavuttamista. 
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen 
ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tekstin johdonmukaisuutta mukauttamalla sanamuoto 
perussopimuksessa käytettyyn sanamuotoon.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jätealan merkittäviin 
investointitarpeisiin vastaaminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät;

a) investoinnit jätealalle, jotta muun 
muassa unionin ympäristölainsäädännössä 
asetetut vaatimukset täyttyvät;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vesialan merkittäviin 
investointitarpeisiin vastaaminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät;

b) investoinnit vesialalle, jotta muun 
muassa unionin ympäristölainsäädännössä 
asetetut vaatimukset täyttyvät;

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulttuuriperinnön suojeleminen, 
edistäminen ja kehittäminen;

c) luonnonperinnön ja kulttuuriperinnön 
suojeleminen, edistäminen ja kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) innovatiivisen teknologian 
edistäminen ilmansaasteiden 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
kaupunkien elvyttäminen, 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen, 
saastuneiden alueiden ennallistaminen ja 
kulttuuri-infrastruktuurin 
ennallistaminen; 

Or. en
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Perustelu

Mainittuja tavoitteiden määrittelyä olisi korostettava sen vuoksi, että niillä voidaan poistaa 
taloudellisen kehityksen esteitä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen ja 
kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 26 mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kattavan, korkealaatuisen ja 
yhteentoimivan rautatiejärjestelmän 
kehittäminen;

d) kattavan, korkealaatuisen ja 
yhteentoimivan rautatiejärjestelmän 
kehittäminen ja kunnostaminen;

Or. en

Perustelu

Käytössä olevan infrastruktuurin kunnostaminen lisäisi kapasiteettia ja edistäisi tavoitteiden 
saavuttamista samalla tavoin kuin uuden infrastruktuurin kehittäminen.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) ympäristöystävällisten 
sisävesiliikenteen ja meriliikenteen 
järjestelmien kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Vesiliikenne tarjoaa suuria mahdollisuuksia pyrkimyksille varmistaa Euroopan liikenteen
kestävyys, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ja näin ollen myös sille olisi 
myönnettävä EAKR:n tukea.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrityshautomoiden kehittäminen ja 
investointituki itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle ja 
yritysten perustamiselle;

a) yrityshautomoiden kehittämisen
tukeminen ja investointituki itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle ja 
yritysten perustamiselle;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikalliset kehittämisaloitteet sekä tuki 
lähipalveluja toimittaville rakenteille 
uusien työpaikkojen luomiseksi, silloin kun 
tällaiset toimet eivät kuulu asetuksen (EY) 
N:o […]/2012 [ESR]soveltamisalaan;

b) paikallisten kehittämisaloitteiden 
tukeminen sekä tuki lähipalveluja 
toimittaville rakenteille uusien 
työpaikkojen luomiseksi, silloin kun 
tällaiset toimet eivät kuulu asetuksen (EY) 
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N:o […]/2012 [ESR]soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) investoinnit terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden infrastruktuuriin, joka 
vaikuttaa osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen, 
terveydentilaan liittyvän epätasa-arvon 
vähentämiseen ja siirtymiseen 
laitoshoidosta avohoitopalveluihin;

a) investoinnit terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden infrastruktuuriin, joka 
vaikuttaa osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen, 
terveydentilaan liittyvän epätasa-arvon 
vähentämiseen ja siirtymiseen 
laitoshoidosta avohoitopalveluihin ja 
perheperusteisiin palveluihin;

Or. en

Perustelu

Rakennerahastojen käyttäminen sosiaalisen infrastruktuurin laitospalvelujen purkamiseen 
sisältyy suosituksiin, jotka komissio esitteli siirtymistä laitoshoidosta yhteisöllisiin 
hoitomuotoihin koskevan asiantuntijaryhmän kertomuksessa. Perheperusteiset palvelut voivat 
tarjota yksilöllistä tukea yhtä hyvin kuin avohoitopalvelut. 

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuki heikommassa asemassa oleville 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöille fyysisen 
elinympäristön ja talouden elvyttämistä 
varten; 

b) tuki heikommassa asemassa oleville 
yhteisöille kaupunki- ja maaseutualueilla
fyysisen ja sosiaalisen elinympäristön ja 
talouden elvyttämistä varten;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus edistää yhdenmukaistetun lähestymistavan täytäntöönpanoa. 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit kulttuuriin, 
kulttuuriperinnön suojeluun ja 
digitointiin, kulttuurin saatavuuteen 
liittyvän eriarvoisuuden vähentämistä 
edistävään kulttuurikoulutukseen sekä 
sosiaalisen pääoman tehostamiseen;

Or. en

Perustelu

Kuten komission tutkimuksessa "Study on the contribution of culture to local and regional 
development – Evidence from the Structural Funds" todetaan, kulttuurihankkeet voivat 
parantaa muita heikommassa asemassa olevien alueiden rakenteellista tilaa ja voivat edistää 
suoraan myös kilpailukykyä ja työpaikkojen luomista. Näin ollen kulttuurialoitteilla voidaan 
saavuttaa useita koheesiopolitiikan erilaisia taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia tavoitteita.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä on määritelty 
yhteiset indikaattorit, joita on tarvittaessa 
käytettävä asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 24 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. Yhteisten 
indikaattorien perustasona käytetään 
nollaa, ja kumulatiiviset tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022.

Komissio hyväksyy yhteisten 
indikaattorien luettelon
täytäntöönpanosäädöksellä asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 24 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Yhteisten indikaattorien perustasona 
käytetään nollaa, ja kumulatiiviset 
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tavoitteet asetetaan vuodelle 2022. 

Or. en

Perustelu

Teknisen luonteensa vuoksi yhteiset indikaattorit eivät kuulu säädöstekstiin. Yhteisten 
indikaattorien sisällyttäminen asetuksen liitteeseen voitaisiin tulkita tietyn kaltaisen varojen 
käytön tukemiseksi, mikä ei ole suotavaa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:n toimenpideohjelmista tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä 
toimenpiteitä kaupunkialueiden 
taloudellisten, ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien sekä sosiaalisten haasteiden 
ratkaisemiseksi.

1. EAKR:n määrärahoilla tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä 
toimenpiteitä kaupunkialueiden 
taloudellisten, ympäristöön ja ilmastoon, 
liittyvien sekä väestötieteellisten ja
sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 7 mukaisesti.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
toteutetaan erityisellä toimintaohjelmalla, 
erityisellä toimintalinjalla asetuksen (EU) 
No [...]/2012 [CPR] 87 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tai asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [CPR] 99 artiklassa 
tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten 
investointien kautta. 
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Or. en

Perustelu

Jotta asianomaisen alueen erityinen tilanne voidaan ottaa parhaalla mahdollisella tavalla 
huomioon rahoituksen hallintamuodon valinnan yhteydessä ja jotta voidaan jatkaa 
aikaisemmin onnistuneeksi havaitun hallintamuodon käyttöä, kaupunkien kestävää 
kehittämistä olisi voitava toteuttaa myös erityisellä toimintaohjelmalla tai erityisen 
toimintalinjalla. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
kumppanuussopimusta varten luettelo 
kaupungeista, joissa kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä edistäviä yhdennettyjä 
toimenpiteitä tullaan toteuttamaan, sekä 
määritettävä kansallisella tasolla 
ohjeellinen vuotuinen jako näihin toimiin.

2. Jokaisen jäsenvaltion on alueellisen 
erityistilanteensa perusteella laadittava 
kumppanuussopimusta varten asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 [CPR] 13 artiklassa 
määritelty valintaperusteiden luettelo, 
jonka perusteella valitaan toiminnalliset 
kaupunkialueet, joissa kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä edistäviä yhdennettyjä 
toimenpiteitä tullaan toteuttamaan, sekä 
määritettävä kansallisella tasolla 
ohjeellinen vuotuinen jako näihin toimiin

Vähintään 5 prosenttia kansalliselle tasolle 
osoitetuista EAKR:n resursseista on 
osoitettava kaupunkiympäristön kestävää 
kehitystä tukeville yhdennetyille 
toimenpiteille, jotka on annettu kaupunkien 
hallinnoitaviksi asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 99 artiklassa tarkoitettujen
yhdennettyjen alueellisten investointien 
kautta.

2 a. Vähintään 5 prosenttia kansalliselle 
tasolle osoitetuista EAKR:n resursseista on 
osoitettava kaupunkiympäristön kestävää 
kehitystä tukeville yhdennetyille 
toimenpiteille, jotka on jotka on annettu 
kaupunkien tai muiden muille olemassa 
olevien elinten hallinnoitaviksi 
toiminnallisilla kaupunkialueilla
asetuksen EU) N:o […]/2012 [CPR] 
113 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai 
tarvittaessa asetuksen (EU) No [...]/2012 
[CPR] 113 artiklan 7 kohdan mukaisesti. 
Rahoitusmäärä vahvistetaan 
kumppanuussopimuksessa.

Or. en
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Perustelu

Tukikelpoisten alueiden luettelon sisällyttäminen kumppanuussopimukseen vaatisi 
yksityiskohtaista tutkimusta ja oikeudenmukaista valintaprosessia, mikä on aikaa vievää.
Vaatimusten luettelon laatiminen on paljon järkevämpää tässä vaiheessa. Uuden 
kaupunkiulottuvuuden muodon suuren lisäarvon varmistamiseksi kestävää kaupunkikehitystä 
koskevia yhdennettyjä toimia olisi tarvittaessa suunnattava myös kaupunkien ulkopuolelle.
Kansallisessa yhteydessä jäsenvaltioiden olisi määriteltävä uusi termi "toiminnalliset 
kaupunkialueet" tarkemmin siten, että sitä laajennetaan koskemaan kaupunkeja, kaupunkien 
osia, kaupunkeja ja niiden ympäristöjä (maaseutu, kaupunkien lähialueet), taajamia jne.

Jotta tarkistus voidaan yhdenmukaistaa tarkistuksen 44 kanssa, on täsmennettävä, että uuden 
kaupunkiulottuvuuden ytimen muodostaa rahoituksen hallinnan siirtäminen kaupungille tai 
toiminnallisesta kaupunkialueesta vastaavalle olemassa olevalle elimelle, mikä täyden 
siirtämisen yhteydessä voidaan myöntää kokonaistuen muodossa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kaupunki ja hallintoviranomaiset 
päättävät keskenään kaupungille tai 
toiminnallisesta kaupunkialueesta 
vastaavalle olemassa olevalle elimelle 
siirrettävistä tehtävistä. Siirtäminen 
sisältää vähintään toimenpiteiden 
valintaan liittyvät tehtävät. 
Hallintoviranomainen voi säilyttää 
oikeuden varmentaa tukikelpoisuus ennen 
toimien hyväksymistä. 

Or. en

Perustelu

Siirtämisen tasosta päättäminen on jätettävä hallintoviranomaisen tehtäväksi yhteistyössä 
kaupungin tai toiminnallisesta kaupunkialueesta vastaavan toiminnassa olevan elimen 
kanssa.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tarvittaessa olisi tuettava nykyisten ja 
uusien kaupunkien ja maaseudun välisten 
yhteyksien vahvistamista nykyisten ja 
uusien kaupunkien ja maaseudun välisten 
yhteyksien edistämiseksi, jotta yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen välisen 
täydentävyyden varmistamisen yhteydessä 
voidaan tehostaa kunkin alueen 
kehittymiseen vaikuttavia 
yhteenliitettävyystekijöitä.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – Otsake ja otsikko

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Kaupunkialueiden kehitysfoorumi

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 51 artiklan mukaisesti 
kaupunkialueiden kehitysfoorumin, jolla
edistetään kaupunkien valmiuksien 

2 d. Komissio edistää kaupunkien 
valmiuksien kehittämistä, kaupunkien 
välistä verkostoitumista ja unionin tasolla 
tehtävää kokemusten vaihtoa 
kaupunkipolitiikasta EAKR:n 
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kehittämistä, kaupunkien välistä 
verkostoitumista ja unionin tasolla tehtävää 
kokemusten vaihtoa kaupunkipolitiikasta 
EAKR:n investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
liittyvillä aloilla.

investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
liittyvillä aloilla.

2 e. Komissio edistää olemassa olevien 
ohjelmien ja elinten avulla 2 artiklan 
d alakohdan mukaisten valmiuksien 
kehittämistä, verkottumista ja kokemusten 
vaihtoa. 
(2 kohdan d ja e alakohta siirretään 
7 artiklaan)

Or. en

Perustelu

Uuden elimen perustaminen edistämään valmiuksien kehittämistä, verkottumista ja 
kokemusten vaihtoa on tarpeetonta, koska mainittuja tavoitteita voidaan edistää 
menestyksellä useiden olemassa olevien ohjelmien ja elinten avulla. 

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
kehitysfoorumiin osallistuvien 
kaupunkien luettelon, joka perustuu 
kumppanuussopimuksissa oleviin 
luetteloihin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Luettelo sisältää enintään 300 kaupunkia, 
joita saa olla samassa jäsenvaltiossa 
enintään 20. Kaupungit valitaan 
seuraavin perustein:
a) väestömäärä, jonka suhteen otetaan 
huomioon kansallisten 
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kaupunkijärjestelmien erityispiirteet;
b) onko yhdennettyjä toimenpiteitä varten 
laadittu strategia, jolla vastataan 
kaupunkialueiden taloudellisiin, 
ympäristönsuojelullisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistusten 48 ja 49 mukaisesti.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kehitysfoorumi tukee myös kaikkien 
sellaisten kaupunkien verkostoitumista, 
jotka komission aloitteesta toteuttavat 
innovatiivisia toimenpiteitä.

2 f. Komissio tukee myös kaikkien 
sellaisten kaupunkien verkostoitumista, 
jotka komission aloitteesta toteuttavat 
innovatiivisia toimenpiteitä.
(2 kohdan f alakohta siirretään 
7 artiklaan)

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa 13 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä innovatiivisten 
toimenpiteiden valinta- ja
täytäntöönpanomenettelyistä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
13 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa säädetään innovatiivisten 
toimenpiteiden valinta- ja
täytäntöönpanomenettelyjä koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä.

Or. en
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikille syrjäisimmille alueille 
perustetuille yrityksille voidaan myöntää 
erityistä lisärahoitusta ja kaikkea 
EAKR:n rahoittamaa tuotannon 
investointitukea.

Or. en

Perustelu

Erityinen liiketoimintaympäristö ja pk-yrityksiä koskevan EU:n määritelmän soveltamisen 
seuraukset syrjäisimmillä alueilla johtavat sen korostamiseen, että kaiken tyyppisten yritysten 
on oltava tukikelpoisia, jotta syrjäisimmillä alueilla voidaan tukea parasta mahdollista 
kehityspotentiaalia.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 42 mukaisesti.
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PERUSTELUT

Tässä asetuksessa annetaan Euroopan aluekehitysrahastoa koskevia säännöksiä ja samalla 
kumotaan asetus (EY) N:o 1083/2006. EAKR:n hallinnointia koskevat yhteiset säännöt 
sisältyvät yleiseen asetukseen: yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä annettu asetus (nk. yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, 
CPR).

Euroopan aluekehitysrahaston avulla pyritään lujittamaan Euroopan unionin taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa. Ehdotetussa 
asetuksessa korostetaan erityisesti EAKR:n osallistumista Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen, mikä toteutetaan tuen keskittämisellä valikoituihin temaattisiin 
tavoitteisiin investointiprioriteettien suuntaamisen avulla. Koska tavoitteet edistävät erityisesti 
kasvua, komission ehdotus sisältää kolme pakollista temaattista tavoitetta: tutkimus, 
kehittäminen ja innovointi, pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja siirtyminen 
vähähiiliseen talouteen. Kehittyneemmillä alueilla 80 prosenttia EAKR:n rahoituksesta olisi 
sijoitettava kolmeen mainittuun tavoitteeseen siten, että vähintään 20 prosenttia EAKR:n 
kokonaisrahoituksesta olisi suunnattava edistämän siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 
Vähimmäisosuus alennetaan 60 prosenttiin, koska lähentymistavoitteesta asteittain pois 
siirtyvillä alueilla on yhä rakennemuutostarpeita. Vähemmän kehittyneillä alueilla vastaavat 
kiintiöt ovat 50 prosenttia ja 60 prosenttia. 

Lisäksi ehdotuksessa EAKR-asetukseksi määritellään toimien kohteet ja luettelo toimista, 
jotka eivät ole tukikelpoisia. Lisäksi määritellään investointiprioriteetit kullekin temaattiselle 
tavoitteelle. 
Ehdotuksessa painotetaan myös aiempaa enemmän kaupunkialueiden kestävää kehitystä. 
Tämä toteutetaan varaamalla vähintään 5 prosenttia EAKR:n varoista kaupunkialueiden 
kestävään kehitykseen, kaupunkialueiden kehitysfoorumin luomiseen valmiuksien 
kehittämistä ja kokemusten vaihtoa varten sekä luettelon laatimiseen kaupungeista, joissa 
toteutetaan kaupunkialueiden kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä.
Ehdotetulla asetuksella pyritään vaikuttamaan siihen, että rahoituksessa suuntaudutaan 
enenevässä määrin tulosten saavuttamiseen yleisten indikaattoreiden määrittämisen avulla. 
Ehdotuksessa mainitaan tarve kiinnittää toimenpideohjelmissa erityistä huomiota niiden 
alueiden erityisongelmiin, jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista. Ehdotettu asetus sisältää myös säännöksiä syrjäisimmille alueille 
tarkoitetun erityisen lisämäärärahan käytöstä.

Esittelijä katsoo, että suuri osa EAKR-asetuksesta on yhteydessä yhteisiä säännöksiä 
koskevaan asetukseen. Kahden mainitun asetuksen määräykset ja ratkaisut ovat suuressa 
määrin toisistaan riippuvaisia. EAKR-asetus muuntaa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
temaattiset tavoitteet erityisiksi investointiprioriteeteiksi ja EAKR-asetus sisältää myös 
koheesiopolitiikan ulottamisen koskemaan myös kaupunkialueita. EAKR-asetuksella otetaan 
käyttöön myös temaattinen keskittäminen, mikä edistää ratkaisevalla tavalla sitä, että 
koheesiopolitiikka edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamista. Lopuksi 
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voidaan todeta, että EAKR-asetus sisältää erityiset määritelmät, jotka koskevat luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviä alueita sekä syrjäisimpiä alueita.

Edellä määriteltyjen haasteisiin vastaamiseksi ja uusien kehityserojen ehkäisemiseksi esittelijä 
ehdottaa tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa tuen soveltamisalan laajentamista, 
temaattisten tavoitteiden luettelon laajentamista, temaattisen keskittymisen joustavuuden 
varmistamista sekä kestävän kaupunkikehityksen käsitteen muuttamista.

Esittelijä ehdottaa erityisesti, että EAKR:n tärkeimpiin tavoitteisiin sisällytetään puuttuminen 
epätasapainoon alueilla, joilla väestökehitys aiheuttaa haasteita ja haittoja.

Tuen soveltamisalan yhteydessä esittelijä aikoo korostaa pk-yritysten ja suurempien yritysten 
monitasoista keskinäistä riippuvuutta. Esittelijä katsoo, että suurempien yritysten 
yksipuolinen poissulkeminen tukirahoituksen piiristä voisi vahingoittaa pk-yrityksiä. Edellä 
mainitulla ei kuitenkaan pidä vaarantaa periaatetta, jonka mukaan EAKR tukee ensisijaisesti 
tuottavia investointeja pk-yrityksiin. Lisäksi tuettava infrastruktuuri on määriteltävä 
"esteettömäksi", jotta mitään ihmisryhmää ja erityisesti ikääntyneitä henkilöitä ja vammaisia 
henkilöitä ei suljeta asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisala on ulotettava 
koskemaan myös kulttuuria, urheilua ja matkailua. Nykytilanteen huomioon ottamiseksi ja 
käytettävissä olevan rajallisen rahoituksen tehokkaaksi suuntaamiseksi esittelijä korostaa 
erityisesti uusiutuvien luottojen osuuden merkitystä. Viimeksi mainittu on erityisen 
asiamukaista siitä syystä, että EAKR on tärkein rahoitusväline kaikilla koheesiopolitiikan 
soveltamisaloilla.

Toisaalta välttämättömiä ovat myös jotkin poikkeamat tuen soveltamisalaa koskevista 
rajoituksista. Alueiden nykyisten entistä suurempien ja uusien kehityserojen ja haasteiden 
perustella esittelijä katsoo, kehittyneemmillä aloilla ei pidä sulkea tukien piiristä 
infrastruktuuria, jolla kansalaisille tarjotaan peruspalveluja ympäristön, liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian aloilla. Mainittu sulkeminen tukien piiristä vaikuttaisi 
kielteisesti myös Eurooppa 2020 -tavoitteiden toteutumiseen. Esittelijä katsoo myös, että 
kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan tuen laaja sulkeminen soveltamisalan 
ulkopuolelle sulkee tuen soveltamisalan ulkopuolelle myös hyödyllisiä paikallisen ja 
aluetason hankkeita.

Esittelijä kannattaa EU:n rahoituksen temaattisen keskittämisen käsitettä ja sen 
välttämättömyyttä. Esittelijä katsoo kuitenkin ehdottomasti, että komission ehdotus ei anna 
jäsenvaltiolle ja alueille riittävästi liikkumavaraa, jotta niiden erityinen tilanne voitaisiin ottaa 
huomioon, ja että edellä mainittu on erityisen ilmeistä kehittyneemmillä alueilla ja 
siirtymäalueilla. Siitä syystä esittelijä ehdottaa joustavuuden lisäämistä mainitussa yhteydessä 
siten, että tuen pakollisia vähimmäistasoja muutetaan siten, että keskitytään muutamaan 
oikeudellisesti sitovaan tavoitteeseen sekä yhden temaattisen tavoitteen lisäämiseen 
tavoitteiden joukkoon. Esittelijä katsoo, että temaattisen keskittämisen osalta alueiden, joiden 
tuki vähitellen poistetaan, olisi päästävä hyötymään yhtäläisestä kohtelusta vähemmän 
kehittyneiden alueiden kanssa.

Investointiprioriteetit ovat todennäköisesti merkittäviä välineitä, joilla tulevaisuudessa 
määritetään toimia, joilla investointeja tuetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Esittelijä katsoo 
näin ollen, että niihin on suhtauduttava asianmukaisella täsmällisyydellä. Ehdottamissaan 
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tarkistuksissa esittelijä soveltaa mainittua lähestymistapaa muun muassa korostamalla 
EAKR:n ja Horisontti 2020 ohjelman välisiä synergiaetuja, kulttuurin ja yritysten (viimeksi 
mainittujen koosta riippumatta) laajempaa sisällyttämistä, energiatehokkuutta ja kaupunkien 
uudistamista sekä Euroopan vesiväylien asianmukaista huomioon ottamista.

Esittelijä on tietoinen sekä yhteisten indikaattoreiden että tulosindikaattoreiden merkityksestä. 
Esittelijä katsoo, että yhteiset indikaattorit olisi niiden teknisen luonteen vuoksi lueteltava 
täytäntöönpanoasetuksessa EAKR-asetuksen liitteen sijasta.

Kaupunkiulottuvuus muodostaa suurimman haasteen komission ehdotuksessa erityisesti siitä 
syystä, että Euroopan kaupungit ovat merkittäviä koheesiorahastojen tukien edunsaajia. 
Kaupunkien osallistumista eri temaattisiin tavoitteisiin täydennetään uudella EAKR-tuen 
tietyn osan pakollisella kiintiöllä, jolla edistetään kaupunkien kestävän kehittämisen 
yhdennettyjä toimia. Esittelijä hyväksyy mainitun uuden osan, mutta katsoo, että 
toiminnallisten kaupunkialueiden sijasta eurooppalaista lisäarvoa voidaan saavuttaa parhaiten 
mainittujen yhdennettyjen toimien täytäntöönpanolla. Mainittujen alueiden määrittämisen 
olisi kuuluttava jäsenvaltioiden toimivaltaan, koska ne voivat parhaiten päättää kunkin 
kumppanuussopimuksen täsmällisestä muodosta. Sekä kumppanuusperiaate että 
asianomaisten alueiden alueelliset erityispiirteet olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
mainitussa prosessissa. EAKR:n varojen käytön siirtäminen kaupungeille tasolla, josta 
päätetään kunkin jäsenvaltion institutionaalisen käytännön, oikeuskäytännön ja 
rahoituskäytännön mukaisesti, vahvistaisi entisestään edellä mainittua yhdennettyjen toimien 
ja kaupunkien kestävän kehittämisen eurooppalaista lisäarvoa. Täyden siirtämisen yhteydessä 
rahoitus voidaan myöntää kokonaistuen muodossa. Esittelijä katsoo, että ehdotettu 
kaupunkialueiden kestävän kehityksen toteuttaminen yhdennettyjen alueellisten investointien 
avulla rajoittaisi suuressa määrin mahdollisuutta mukauttaa tuki vastaamaan alueellisia 
erityistarpeita ja mahdollisuutta jatkaa aikaisemmin onnistuneeksi havaitun rahoituksen 
hallintamuodon käyttöä. Esittelijä katsoo näin ollen, että kaupunkien kestävää kehittämistä 
olisi voitava toteuttaa myös erityisellä toimintaohjelmalla tai erityisen toimintalinjalla. 
Esittelijä pitää erityisen myönteisenä myös innovatiivisten toimenpiteiden käyttöönottoa 
kestävän kaupunkikehityksen yhteydessä. Esittelijä myöntää kaupunkien valmiuksien 
kehittämisen, kaupunkien välisen verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon 
välttämättömyyden kaupunkialueiden kehittämisen yhteydessä, mutta katsoo, että mainittuja 
tavoitteita voidaan edistää useiden olemassa olevien ohjelmien ja elinten avulla ja ehdottaa 
näin ollen, että kaupunkialueiden kehitysfoorumi poistetaan ehdotuksesta. Esittelijä ehdottaa 
myös kaupunkien ja maaseudun välisten yhteyksien vahvistamista.

Lopuksi esittelijä korostaa, että yritysten erityinen liiketoimintaympäristö syrjäisillä alueilla 
edellyttää lisärahoituksen mahdollisuutta.


