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***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 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

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

– 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 ja 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

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 EUVL C 191, 26.6.2012, s. 38.
2 EUVL C 225, 27.7.2012, s. 143.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi. Koheesiorahaston tulisi näin 
ollen osallistua ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuuria koskevien Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla toteutettavien 
hankkeiden rahoittamiseen.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 174 artiklan 
mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi. Koheesiorahaston tulisi näin 
ollen osallistua ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuuria koskevien Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla toteutettavien 
hankkeiden rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston toimintaa koskevat 
uudet puitteet asetetaan 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 sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] kumoamisesta 
[…] annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o
[…]/2012. On tarpeen määritellä 
koheesiorahaston toiminnan tavoitteet 
uudessa puitekehyksessä, kun otetaan 

(2) Euroopan aluekehitysrahastolle 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahastolle 
(ESR) ja koheesiorahastolle yhteiset 
säännökset vahvistetaan 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 sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta […] annetussa asetuksessa
(EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus]. Yhteisiä säännöksiä 
koskevassa asetuksessa asetetaan 
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huomioon sille perussopimuksessa annetut 
tehtävät.

Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen, mukaan lukien 
koheesiorahasto, toimintaa koskevat 
uudet puitteet. Siksi on tarpeen määritellä 
koheesiorahaston toiminnan tavoitteet 
uudessa puitekehyksessä, kun otetaan 
huomioon sille Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa
annetut tehtävät.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni voi koheesiorahaston 
välityksellä osallistua
perustamissopimuksen 11 ja 191 artiklassa 
määrättyjen unionin ympäristötavoitteiden 
toteuttamiseen tähtääviin toimiin.

(3) Unioni voi koheesiorahaston 
välityksellä osallistua SEUT-sopimuksen
11 ja 191 artiklassa määrättyjen unionin 
ympäristötavoitteiden toteuttamiseen 
tähtääviin toimiin, jotka koskevat 
esimerkiksi energiatehokkuutta ja 
uudistuvia energialähteitä, sekä muita 
kuin Euroopan laajuisiin verkkoihin 
liittyviä liikenteen aloja, kuten rautateitä, 
joki- ja meriliikennettä, multimodaalista 
liikennettä ja sen yhteentoimivuutta, 
maantie-, meri- ja lentoliikenteen 
hallintaa, puhdasta kaupunkiliikennettä 
ja joukkoliikennettä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koheesiorahastosta olisi tuettava 
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Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta […] annetussa asetuksessa 
(EU) N:o […]/2012 kuvattuja 
liikenneinfrastruktuurihankkeita, joilla 
on eurooppalaista lisäarvoa. Tukea olisi 
annettava asetuksen (EU) N:o [...]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[84 artiklan 4 kohdan] mukaisesti ja 
ainoastaan koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuille jäsenvaltioille 
yhteisrahoituksen ollessa tähän rahastoon 
sovellettavalla tasolla. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) SEUT-sopimuksen 192 artiklan 
5 kohdassa määrätään poikkeuksesta 
SEUT-sopimuksen 191 artiklan 
2 kohdassa olevasta yleisestä 
periaatteesta. Siksi olisi mahdollisimman 
hyvin varmistettava, että vahinko estetään 
ja että saastuttajat maksavat, jos 
saastumista siitä huolimatta tapahtuu.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 7

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
[…]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] määriteltyjen temaattisten 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Investointien, joilla pyritään 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivissä 2003/87/EY olevassa 
liitteessä I luetelluista toiminnoista, ei 
pitäisi saada tukea koheesiorahastosta, 
koska ne jo hyötyvät taloudellisesti 
kyseisen direktiivin soveltamisesta. Tuen 
ulkopuolelle jääminen ei saisi rajoittaa 
mahdollisuutta käyttää koheesiorahastoa 
direktiivissä 2003/87/EY olevassa 
liitteessä I luettelemattomien toimintojen 
kuten lämmön ja sähkön 
kaukolämpöverkoissa tapahtuvan 
yhteistuotannon 
energiatehokkuusinvestointien, sähkön 
älykkäiden jakelu-, varastointi- ja 
siirtojärjestelmien ja ilman pilaantumisen 
vähentämiseen tarkoitettujen 
toimenpiteiden tukemiseen, vaikka niitä 
toteuttaisivat samat talouden toimijat, 
vaikka kasvihuonekaasupäästöjen 
väheneminen on yksi niiden välillisistä 
vaikutuksista tai vaikka kyseiset toiminnot 
on lueteltu direktiivin 2003/87/EY 10 c 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
kansallisessa suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Investoinnit asumiseen, lukuun 
ottamatta energiatehokkuuden 
edistämistä ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämistä, eivät 
voi saada tukea koheesiorahastosta, koska 
ne eivät kuulu koheesiorahaston 
soveltamisalaan, kuten Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa on 
määritelty.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) On tärkeää varmistaa, että 
riskinhallintainvestointeja edistettäessä 
on otettava huomioon alueellisen, 
rajatylittävän ja kansainvälisen tason 
erityisriskit. 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Olisi varmistettava, että 
koheesiorahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
alueellisen yhteistyön ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen tukemat toimet ovat 
toisiaan täydentäviä ja tuottavat 
synergioita, jotta voidaan välttää 
ponnistelujen päällekkäisyys ja turvata se, 
että erityyppiset infrastruktuurit 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla sekä kaikkialla Euroopan 
unionissa ovat parhaalla mahdollisella 
tavalla yhteydessä toisiinsa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 
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koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen määrittää 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädettyihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja.

koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen määrittää 
asetuksessa (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädettyihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja. Näissä 
ensisijaisissa investointikohteissa olisi 
vahvistettava yksityiskohtaiset tavoitteet, 
jotka eivät ole toisiaan poissulkevia ja 
joihin koheesiorahasto myötävaikuttaa. 
Lisäksi näiden ensisijaisten 
investointikohteiden tulisi muodostaa 
perusta operatiivisten ohjelmien sisäisten 
erityistavoitteiden määrittelylle ja niissä 
pitäisi ottaa huomioon ohjelma-alueen 
tarpeet ja ominaispiirteet.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä asetuksella korvataan 
koheesiorahastosta ja asetuksen (EY) 
N:o1164/94 kumoamisesta 11 päivänä 
heinäkuuta 2006 annettu neuvoston asetus
(EY) N:o 1084/2006. Asetus (EY) N:o 
1084/2006 olisi selvyyden vuoksi 
kumottava,

(8) Tällä asetuksella korvataan 
koheesiorahastosta 11 päivänä heinäkuuta 
2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
1084/2006. Kyseinen asetus olisi sen 
vuoksi kumottava. Tämä asetus ei saisi 
kuitenkaan vaikuttaa sellaisen avun 
jatkamiseen tai muuttamiseen, jonka 
komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) 
N:o 1084/2006 tai muun 31 päivänä 
joulukuuta 2013 kyseiseen apuun 
sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota 
on siten sovellettava kyseiseen apuun tai 
kyseisiin hankkeisiin niiden päättymiseen 
saakka. Asetuksen (EY) N:o 1084/2006 
mukaisesti esitettyjen tai hyväksyttyjen 
tukipyyntöjen tulisi näin ollen olla 
edelleen voimassa.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus, koska se voidaan 
alueiden välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden ja jäsenvaltioiden ja 
alueiden rahoitusvarojen rajallisuuden 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Tarkistus 15

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 
eurooppalaista lisäarvoa tuottavat 
liikenneinfrastruktuurihankkeet XX 
euron kokonaissummalla asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [84 artiklan 4 kohdan] 
mukaisesti;

Or. enPerustelu
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Kolmikantakeskusteluissa toimielimet sopivat tämän tarkistuksen sisällöstä mutta päättivät, 
että siitä olisi luotava artikla 2 a (uusi), jonka tekstin komissio laatii myöhemmin. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa; a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa ja 
niiden rakentamista;

Or. en

Tarkistus 17

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;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) asumista, lukuun ottamatta 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön edistämistä;

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) unionin valtiotukisääntöjen 
perusteella vaikeuksissa olevia yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) muita kuin ympäristönsuojeluun 
liittyviä investointeja lentoasemien 
infrastruktuuriin

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 16 artiklan 

Asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 16 artiklan 
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mukaisesti koheesiorahastosta tuetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin 
sisältyviä seuraavia 
investointiprioriteetteja:

mukaisesti koheesiorahastosta tuetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin 
sisältyviä seuraavia investointiprioriteetteja
kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa 
kumppanuussopimuksessa kuvattujen 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla seuraavin keinoin:

a) siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla seuraavin toimin:

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) uusiutuvien energialähteiden tuotannon 
ja jakelun edistäminen;

i) uusiutuvista lähteistä saatavan 
energian tuotannon ja jakelun edistäminen;

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä;

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yrityksissä,
ensisijaisesti pk-yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden, älykkään 
energianhallinnan ja uusiutuvan 
energian käytön tukeminen julkisissa 
infrastruktuureissa, myös julkisissa 
rakennuksissa ja asuntosektorilla;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille;

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matala- ja 
keskijännitetasoille ja niiden 
toteuttaminen;

Or. en



PE486.124v01-00 18/32 PR\937299FI.doc

FI

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

v) kaikenlaisten alueiden, erityisesti
kaupunkialueiden, vähähiilisten 
strategioiden edistäminen, mukaan lukien 
kestävän multimodaalisen 
kaupunkiliikenteen ja puhtaan julkisen 
liikenteen sekä lievittämisen kannalta 
tärkeiden sopeutumistoimien edistäminen;

Or. en

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

v a) hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön tehokkaan 
yhteistuotannon edistäminen;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen:

b) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen seuraavin toimin:

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen;

i) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen, 
mukaan luettuina ekosysteemeihin 
perustuvat lähestymistavat;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen:

c) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen seuraavin toimin;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) investointi jätealaan, jotta unionin 
ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät, ja nämä 
vaatimukset ylittäviin, jäsenvaltioiden 
osoittamiin investointitarpeisiin 
vastaaminen;

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) vesialan merkittävien 
investointitarpeiden ratkaiseminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät;

ii) investointi vesialaan, jotta unionin 
ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät, ja nämä 
vaatimukset ylittäviin, jäsenvaltioiden 
osoittamiin investointitarpeisiin 
vastaaminen;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen ja palauttaminen, maaperän 
suojeleminen ja ennalleensaattaminen 
sekä ekosysteemipalvelujen edistäminen 
esimerkiksi NATURA 2000:n ja vihreän 
infrastruktuurin avulla;

Or. en

Tarkistus 36

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 
kaupunkiympäristöä, kaupunkien 
elvyttäminen, ympäristövaurioalueiden 
kunnostaminen ja dekontaminaatio 
(mukaan luettuina uudistettavat alueet),
ilmansaasteiden vähentäminen ja melua 
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vähentävien toimenpiteiden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) kestävän liikenteen edistäminen ja
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista seuraavin
keinoin:

d) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista seuraavin
toimin:

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin;

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin (TEN-T);

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) ympäristöystävällisten (myös hiljaisten)
ja vähähiilisten liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja parantaminen, mukaan 
luettuina sisävesiliikenne ja meriliikenne, 
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satamat, multimodaaliset solmukohdat ja 
lentokenttäinfrastruktuuri, kestävän
alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen ja kunnostaminen sekä 
melua vähentävien toimenpiteiden 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä tuotosindikaattoreita, 
ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ja 
tarvittaessa ohjelmakohtaisia 
tuotosindikaattoreita on käytettävä […] 
asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 24 artiklan 3 
kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan ii ja iv alakohdan mukaisesti;

2. Ohjelman erityisten tulosindikaattorien
perustasona käytetään nollaa, ja
kumulatiiviset tavoitteet asetetaan vuodelle 
2022.

2. Yhteisten indikaattorien ja 
ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien
perustasona käytetään nollaa. Näiden 
indikaattorien kumulatiiviset määrälliset 
tavoitearvot asetetaan vuodelle 2022.



PR\937299FI.doc 23/32 PE486.124v01-00

FI

3. Ohjelman erityisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022, mutta ne voidaan 
ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.

3. Ensisijaisiin investointikohteisiin 
liittyvien ohjelmakohtaisten
tulosindikaattorien perustasona käytetään 
uusimpia käytettävissä olevia tietoja, ja 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022. 
Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai 
laadullisesti.

3 a. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 5 a artiklan 
mukaisesti muuttamaan tämän asetuksen 
liitteessä esitettyä yhteisten 
tuotosindikaattorien luetteloa sen 
mukauttamiseksi perustelluissa 
tapauksissa, jotta voidaan varmistaa 
ohjelman täytäntöönpanon edistymisen 
käytännön arviointi.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o 1084/2006 
mukaisesti esitetyt tukihakemukset ovat 
edelleen voimassa.

2. Asetuksen (EY) N:o 1084/2006 
mukaisesti esitetyt tai hyväksytyt
tukihakemukset pysyvät voimassa.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään 4 artiklan 3 a kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä 4 artiklan 3 a kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan asetus (EY) N:o 1084/2006. Kumotaan asetus (EY) N:o 1084/2006 
1 päivästä tammikuuta 2014, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
säännösten soveltamista.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään 
viittauksina tähän asetukseen.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään 
viittauksina tähän asetukseen liitteessä X 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 
perustamissopimuksen 177 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 177 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 1 – alaotsikko 1

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Kiinteä jäte tonni Jätteiden 
kierrätyskapasiteetin lisäys

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Kiinteä jäte tonnia/vuosi Jätteiden 
kierrätyskapasiteetin lisäys
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Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 1 – alaotsikko 2 – rivi 2 (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

m3 Arvioitu 
vedenjakeluverkoston 
vuotojen väheneminen

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Poistetaan. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 1 – alaotsikko 4 – rivi 2

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Kriisinehkäisy ja -hallinta henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja 
muista 
torjuntatoimenpiteistä 
hyötyvä väestö

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Kriisinehkäisy ja -hallinta henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta 
hyötyvä väestö

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 1 – alaotsikko 6

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
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Maaperän sulkeminen rakentamisella hehtaari Umpeen rakennetut maa-
alueet

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 1 – alaotsikko 7

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Luonto ja biologinen monimuotoisuus hehtaari Sellaisten luontotyyppien 
pinta-ala, joiden suojelun 
taso on parantunut

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Luonto ja biologinen monimuotoisuus hehtaari Suojelutason 

parantamiseksi tuettujen 
luontotyyppien pinta-ala

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 2 – alaotsikko 3

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito
nni

Kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu väheneminen CO2-
ekvivalenttitonneina

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito
nni

Kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu väheneminen
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Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 3 – alaotsikko 3

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Kaupunkiliikenne henkilömatk

at
Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoill
a tehtyjen 
henkilömatkojen määrän 
lisäys

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Kaupunkiliikenne km Uusien tai parannettujen 
raitioteiden ja 
metrolinjojen 
kokonaispituus

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko 3 – alaotsikko 4

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla 

sisävesiliikenteen väylillä 
kuljetetun rahdin lisäys

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Sisävesiliikenne km Uusien tai parannettujen 
sisävesiliikenneväylien 
kokonaispituus

Or. en
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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 yleistä 
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 ohjelmakaudesta.

Ehdotuksessaan kaikille rahastoille yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi ("yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus"), joka korvaa 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

a) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
b) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 

edistäminen;
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c) ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen
d) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 

liikenneverkkoinfrastruktuureista; sekä
e) institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

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 merkitys.

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 4 artiklan 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).

Kolmikantakeskustelun tulos

Kolmikantaneuvottelut pidettiin seuraten mahdollisimman pitkälle kantaa, josta REGI-
valiokunta äänesti 12. heinäkuuta 2012. Tulos on erittäin hyvä, sillä voitiin pitää suurin osa 
parlamentin tarkistuksista, varsinkin niistä tärkeimmät.

Neuvotteluissa pyrittiin myös koordinointiin ja synergioihin muiden säännösten kanssa. 
Erityisesti EAKR:n osalta voitiin linjata vastaavat investointiprioriteetit, minkä ansiosta 
säännöt ovat yksinkertaisemmat ja helpommat edunsaajien tulkita.

Koheesiorahaston soveltamisalaa (koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen 2 artikla) 
laajennettiin neuvotteluvaltuutuksen mukaisesti koskemaan energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös asuinrakennuksissa, kuten jo tehdään julkisissa 
infrastruktuureissa ja yrityksissä, ja mahdollistamaan sen, että investointiprioriteetteihin 
sisällytetään tuki erittäin tehokkaalle kaukolämmitykselle ja lämmön ja sähkön 
yhteistuotannolle.

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

Samanlainen havainto voidaan tehdä erittäin tehokkaasta kaukolämmön tuotannosta ja 
lämmön ja sähkön yhteistuotannosta, kun otetaan huomioon niiden merkitys 
koheesiorahastoon kuuluvissa jäsenvaltioissa, niiden runsaat kehitysmahdollisuudet ja erittäin 
myönteinen vaikutus ympäristöön, joka voidaan saavuttaa lisäämällä energiatehokkuutta ja 
käyttämällä uusiutuvia energialähteitä ja siten edistää päästöjen vähentämistä ja 
energiavarmuutta.

Neuvoston ja komission alussa osoittamasta vastustuksesta huolimatta säilytettiin maininta 
tuesta, jota voidaan myöntää koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin koheesiojäsenvaltioissa. Tämä tehtiin, koska 
koheesiorahaston voimavarat on tosiasiassa siirretty. Niin ei voida tehdä mainitsematta tätä 
asetusta, vaikka voimassa olevat siirtoa koskevista säännöistä on määrä päättää yhteisesti 
sovellettavia säännöksiä koskevan asetuksen 84 artiklassa. On pantava merkille, että koko 
tämä asia riippuu yhteisesti sovellettavia säännöksiä koskevaa asetusta ja monivuotista 
rahoituskehystä koskevien neuvottelujen tuloksesta sekä siirron toteuttamiskelpoisuudesta ja 
tosiasiallisesti siirrettävistä määristä,

EAKR-asetusta koskevan yhdenmukaisuuden vuoksi päätettiin sisällyttää myös 
koheesiorahastoasetukseen nimenomainen kielto tukea tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia sekä sellaisia yrityksiä, jotka ovat vaikeuksissa 
unionin valtiontukisäännöissä määritellyllä tavalla.

Tärkeä muutos, joka sekin noudattaa parlamentin pyyntöä, koskee yritysten mahdollisuutta 
saada tukea energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin, sillä nyt 
on päästy sopimukseen, jonka mukaan myös muut kuin pk-yritykset voivat saada tukea.

Investointiprioriteeteissa (3 artikla) kiinnitetään erityistä huomiota ympäristökysymyksiin. 
Sen lisäksi, että tuetaan energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä asumisessa, sekä 
kaukolämpöä ja energian ja sähkön yhteistuotantoa, saatiin aikaan tärkeä jäte- ja vesialaa 
koskeva sopimus. Sen mukaan investoinnit näillä aloilla ovat mahdollisia unionin 
ympäristösäännösten vaatimusten täyttämiseksi ja voivat mennä myös niitä pitemmälle ja 
koskea jäsenvaltioiden määrittelemiä tarpeita.
Tästä lähestymistavasta tuloksena on myös tuki Natura 2000 -ohjelmalle ja 
ympäristöystävälliselle liikenteelle.

Makrotaloudellisista ehdoista keskusteltiin perusteellisesti ja lopulta sovittiin, että mahdolliset 
asiaa koskevat päätökset tehdään yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta käytävissä 
neuvotteluissa, koska sitä pidetään parhaana foorumina käsittelemään ongelmaa yleisemmästä 
näkökulmasta. 

Vielä keskusteltiin useaan otteeseen yhteisistä indikaattoreista muiden asetusten 
neuvottelutiimien kanssa, jotta voidaan löytää yhteinen ratkaisu EAKR:lle, Euroopan 
alueelliselle yhteistyölle ja koheesiorahastolle. Neuvoston ja komission kanssa tehdyssä 
lopullisessa sopimuksessa hahmotellaan kolmen toimielimen välinen sopimus, jolla 
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varmistetaan, että komission alkuperäistä ehdotusta liitteineen ei muuteta asiantuntijoiden 
kanssa käytävien pitkien kuulemisten jälkeen. Kaikki mahdollisesti tarvittavat muutokset 
voidaan tehdä delegoiduilla säännöksillä.


