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LYHYET PERUSTELUT

Asetuksessa vahvistetaan Euroopan aluekehitysrahaston soveltamisala Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta. Komissio on päättänyt ehdottaa erillistä asetusta 
Euroopan alueellisesta yhteistyöstä, jotta sen erityispiirteet ja monikansallinen konteksti 
voidaan ottaa täysin huomioon. 

Uutta ehdotuksessa ovat muun muassa temaattista keskittymistä ja ensisijaisia 
investointikohteita koskevat säännökset. Ohjelmien strategisen lähestymistavan parantaminen 
ja tulossuuntautuneisuus ovat myönteisiä edistysaskeleita. Lisäksi on välttämätöntä vähentää 
hallinnollista rasitetta ja yhdenmukaistaa sääntöjä, jotta voidaan tukea ohjelman 
täytäntöönpanoa ja yhteistyön yleistä menestystä. Valmistelija katsoo, että komission olisi 
Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä toimitettava katsauksia koheesiopolitiikan 
tehokkuudesta ja sen luomasta lisäarvosta ja kasvusta.  

Komission ehdotus on selvä edistysaskel useimmilla aloilla, mutta sitä voidaan vielä parantaa. 
Valmistelija on lisännyt joitakin tärkeitä liikennealaa koskevia erityiskysymyksiä 
avainaloihin, kuten ehdotuksessa esitettyihin ensisijaisiin investointikohteisiin. Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskeva tavoite on erityisen hyödyllinen, kun pyritään ratkaisemaan 
rajat ylittäviä ongelmia ja yhteisiä paikallisia haasteita. Huonot kulkuyhteydet, infrastruktuuri 
ja liikenneyhteydet näillä avainaloilla ovatkin tärkeitä kysymyksiä, samoin kuin 
asianmukaisten rajat ylittävien liikenneverkkojen puuttuminen. Valmistelija on lisäksi ottanut 
huomioon matkailunäkökohdat, kun pyritään hyödyntämään rajat ylittävien alueiden 
käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Voitaisiin kuitenkin väittää, että säädösvallan siirto komissiolle on soveltamisalaltaan liian 
laaja. Valmistelija haluaa rajoittaa sen kauden kestoa, jolla komissiolla on valta antaa 
delegoituja säädöksiä, ja vahvistaa tämän säädösvallan siirron jatkamista koskevat ehdot. 
Vaatimus kertomuksen laatimisesta antaa parlamentille ja neuvostolle puitteet arvioida 
säännöllisesti tulevia ehdotuksia. Samalla otetaan huomioon delegoituja säädöksiä koskevat 
parlamentin uudet sanamuodot.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistaminen merkitsee nykyiseen 
alueelliseen epätasapainoon puuttumista 
sekä kehityserojen ja kulkuyhteyksiä 
koskevien erojen poistamista. Tämän 
toteuttamiseksi on välttämätöntä parantaa 
rannikko- ja sisämaa-alueiden, kaupunki-
ja maaseutualueiden sekä hyvien 
kulkuyhteyksien päässä olevien alueiden 
ja syrjäseutujen välistä tasapainoa ja 
tehdä tästä yksi koheesiopolitiikan 
painopisteistä. Tämä on tarpeen erityisesti 
rajaseuduilla ja edellyttää asianmukaisia 
toimia EAKR:n ja alueellisen yhteistyön 
yhteydessä. Tämän vuoksi on syytä 
edistää tasapainoista ja 
ympäristöystävällistä aluesuunnittelua, 
joka perustuu tehokkaisiin liikenne-, 
tuotanto-, energia-, palvelu- ja 
matkailuinfrastruktuureihin ja jota 
voidaan toteuttaa jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä ilman fyysisiä, teknisiä tai 
hallinnollisia esteitä, ja varmistaa 
tällaisen aluesuunnittelun toteutuminen. 
Tällaisella yhteisellä lähestymistavalla 
tuettaisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua ja saavutettaisiin 
unionin itselleen asettamat alueellisen 
yhteistyön tavoitteet.
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Perustelu

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun ehdoton edellytys Euroopassa. Tätä yhteenkuuluvuutta jarruttaa 
kuitenkin sitkeästi säilyvä dynaamisuutta ja kulkuyhteyksiä koskeva alueellinen epätasapaino. 
Tilanteen korjaamiseksi on kannustettava toimiin, joilla parannetaan alueiden välistä 
tasapainoa EAKR:n alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla ja joiden perustana on 
toimiva infrastruktuuri.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten ongelmat 
alueellisen jatkuvuuden varmistamisessa, 
huonot kulkuyhteydet ja riittämättömät tai 
olemattomat liikenneyhteydet, mukaan 
luettuna tärkeimpien liikenneverkkojen 
pullonkaulat, paikallisten 
teollisuudenalojen vähentyminen, 
epäasianmukaiset liiketoimintaympäristöt, 
paikallisten ja alueellisten hallintojen 
verkostojen puuttuminen, tutkimus ja 
innovointi sekä tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, 
kulttuurivaihdon kehittäminen, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
kestävien rajat ylittävien 
liikenneverkkojen tukeminen, raide- ja 
meriyhteyksien tukeminen 
mahdollisuuksien mukaan, rajat ylittävän 
kestävän matkailun kehittäminen ja 
yhteismarkkinointi, matkailualan 
infrastruktuurin parantaminen,
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yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö ja matkailualan 
erityishankkeiden kehittäminen) samalla 
kun kehitetään yhteistyöprosessia koko 
unionin yhdenmukaisen kehityksen 
takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet 
olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, 
joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen 
kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi 
valtuutettava määrittelemään valtioiden 
välisen yhteistyön alueet.

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet 
olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, 
joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen 
kehityksen edistämiseksi, sillä se helpottaa 
liikkumista matkailukohteiden ja 
syrjäseutujen välillä. Komissio olisi 
valtuutettava määrittelemään valtioiden 
välisen yhteistyön alueet.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Euroopan laajuista 
liikenneverkkoa koskevassa 
toimenpideohjelmassa asetetaan etusijalle 
rahoitushankkeet, jotka koskevat 
puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä ja 
pullonkaulojen poistamiseen tähtääviä 
yhteyksiä, minkä tarkoituksena on 
helpottaa liikkuvuutta ja parantaa 
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kulkuyhteyksiä alueille ja erityisesti 
matkailukohteisiin. Kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi on käytettävä 
tasapainoisesti Verkkojen Eurooppa -
välinettä, koheesiorahastoa ja EAKR:a 
erityisesti sen Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta.

Perustelu

Euroopan alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi ja Eurooppa 2020 -strategian 
painopisteiden toteuttamiseksi unionin on tehtävä kaikkensa helpottaakseen alueidensa 
välistä liikkuvuutta. Euroopan laajuinen liikenneverkko on yksi välineistä, joilla tätä 
toimintapolitiikkaa toteutetaan, ja kuuluu siksi kriteereihin, joiden perusteella myönnetään 
rahoitusta EAKR:n ja erityisesti Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen kautta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -
strategiassa määritetyt älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun päämäärät ja 
tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
avulla myötävaikutettava seuraavien
temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: 
osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
perustuva talous, vihreämmän, 
tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja 
alueellista koheesiota edistävän korkean 
työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten 
valmiuksien parantaminen. Temaattisten 
tavoitteiden mukaista luetteloa 
ensisijaisista investointikohteista olisi 
kuitenkin mukautettava Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän 
yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän 

(17) Jotta saavutetaan ilmastovaikutusten 
vähentämistä koskevat päämäärät ja 
tavoitteet sekä Eurooppa 2020 -strategiassa 
määritetyt älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun päämäärät ja tavoitteet, 
EAKR:n olisi Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla 
myötävaikutettava seuraavien temaattisten 
tavoitteiden toteutumiseen: osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin perustuva 
talous, vihreämmän, tehokkaamman ja 
kilpailukykyisemmän talouden 
edistäminen, yhteiskunnallista ja alueellista 
koheesiota edistävän korkean työllisyyden 
tukeminen sekä hallinnollisten valmiuksien 
parantaminen. Temaattisten tavoitteiden 
mukaista luetteloa ensisijaisista 
investointikohteista olisi kuitenkin 
mukautettava Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen 
erityistarpeisiin erityisesti sallimalla 
oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, 
kansalaisten ja instituutioiden välisen 
yhteistyön, liikenne- ja 
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yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat 
ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle 
jäävän rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja 
toteuttamalla makroalue- ja 
merialuestrategioita.

matkailuinfrastruktuurin kehittämisen, 
parantamisen tai laajentamisen sekä 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytävän yhteistyön 
jatkuminen rajat ylittävän yhteistyön 
puitteissa, sallimalla rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien ulkopuolelle jäävän 
rajat ylittävän merialueiden yhteistyön 
jatkuminen valtioiden välisen yhteistyön 
puitteissa sekä kehittämällä ja toteuttamalla 
makroalue- ja merialuestrategioita.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien 
sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden 
erityispiirteisiin. Jotta ohjelma voidaan 
toteuttaa tehokkaasti osallistuvan 
jäsenvaltion alueella, sen mukaisten 
toimenpideohjelmien olisi sisällettävä tietyt 
osa-alueet, kuten tarkastuksista ja 
valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen 
sihteeristön perustamista koskeva 
menettely ja vastuiden kohdentaminen 
rahoitusoikaisuissa. Lisäksi alueiden 
välisten yhteistyöohjelmien horisontaalisen 
luonteen vuoksi tällaisten 
yhteistyöohjelmien sisältö olisi 
mukautettava erityisesti nykyisten Interact-
ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai 
tuensaajien määritelmän osalta.

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien 
sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden 
erityispiirteisiin ja ottaa huomioon 
paikalliset kehityskysymykset. Jotta 
ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti 
osallistuvan jäsenvaltion alueella, sen 
mukaisten toimenpideohjelmien olisi 
sisällettävä tietyt osa-alueet, kuten 
tarkastuksista ja valvonnasta vastaavat 
elimet, yhteisen sihteeristön perustamista 
koskeva menettely ja vastuiden 
kohdentaminen rahoitusoikaisuissa. Lisäksi 
alueiden välisten yhteistyöohjelmien 
horisontaalisen luonteen vuoksi tällaisten 
yhteistyöohjelmien sisältö olisi 
mukautettava erityisesti nykyisten Interact-
ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai 
tuensaajien määritelmän osalta.

Perustelu

Yhteistyöohjelman sisällä kehitetyt hankkeet on myös laadittava asiaankuuluvien paikallisten 
erityistarpeiden mukaisesti.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden mukaisesti tarjottava 
yhdennetympi ja osallistavampi 
lähestymistapa paikallisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan 
vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille 
myönnettävä tuki olisi koordinoitava 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa 
mukaan olisi otettava eurooppalaisesta 
alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti 
perustettu eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin 
kuuluu paikallinen kehittäminen.

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden mukaisesti tarjottava 
yhdennetympi ja osallistavampi 
lähestymistapa paikallisten ongelmien 
kuten liikenne- ja matkailualan 
infrastruktuurituen puuttumisen, 
perinteisten työvoimavaltaisen tuotannon 
ja tuotantomenetelmien murentumisen ja 
markkina-alueiden kaukaisuuden
ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan 
vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille 
myönnettävä tuki olisi koordinoitava 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa 
mukaan olisi otettava eurooppalaisesta 
alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti 
perustettu eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin 
kuuluu paikallinen kehittäminen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) vierekkäisten alueiden välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä, jolla edistetään 
yhdennettyä alueellista kehitystä kahden tai 
useamman jäsenvaltion maa- ja meriraja-
alueiden välillä tai vähintään yhden 
jäsenvaltion ja yhden sellaisen kolmannen 

1) vierekkäisten alueiden välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä ja fyysisten, teknisten 
ja hallinnollisten esteiden poistamista, 
jolla edistetään yhdennettyä alueellista 
kehitystä kahden tai useamman 
jäsenvaltion maa- ja meriraja-alueiden 
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maan, joka ei kuulu unionin ulkopolitiikan 
rahoitusvälineistä tukea saavien ohjelmien 
piiriin, rajaseutualueiden välillä;

välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja 
yhden kolmannen maan rajaseutualueiden 
välillä;

Perustelu

Rajat ylittävä yhteistyö voi olla tehokasta ja tuloksekasta vain, jos ryhdytään toimiin raja-
alueilla sitkeästi säilyvien fyysisten, teknisten ja hallinnollisten esteiden purkamiseksi.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy 
matkailua ja liikenneverkkoja koskevien 
hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, 
siirtämiseen ja levittämiseen;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen
yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Valtioiden välistä yhteistyötä varten 
komissio laatii luettelon tukikelpoisista 
valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään 
yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 
-alueita, ja varmistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä unionin 
makroaluestrategioiden täytäntöönpanon
ja valtioiden välisen yhteistyön 
jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin 
perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä 
alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 11
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, EAKR:sta tuetaan 
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista 
ensisijaisten investointikohteiden 
mukaisesti sekä seuraavia temaattisten 
tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa 
säädetään, EAKR:sta tuetaan 
rajavaikutuksen poistamiseen tähtäävää
henkilöresurssien, tilojen ja 
infrastruktuurien jakamista ensisijaisten 
investointikohteiden mukaisesti sekä 
seuraavia temaattisten tavoitteiden 
ensisijaisia investointikohteita samalla kun 
otetaan huomioon erityisolosuhteet ja 
paikalliset tarpeet

Perustelu

Ranskankielisestä käännöksestä ei välity asianmukaisesti ajatus, että EAKR:n alueellista 
yhteistyötä koskevan tavoitteen tarkoituksena on poistaa niin kutsuttu rajavaikutus. Olisi 
myös pantava merkille, että tätä rahastoa ei voida panna täytäntöön vain yhden menetelmän 
avulla, vaan huomiota olisi kiinnitettävä erityisolosuhteisiin ja paikallisiin tarpeisiin

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) rannikko- ja sisämaa-alueiden, 
kaupunki- ja maaseutualueiden sekä 
hyvien kulkuyhteyksien päässä olevien 
alueiden ja syrjäseutujen välisen 
tasapainon parantaminen yli rajojen sekä 
rajat ylittävät rakenteelliset toimet, joilla 
tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, hyviä 
kulkuyhteyksiä, kasvua, kehitystä ja 
vetovoimaisuutta;

Perustelu

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun ehdoton edellytys Euroopassa. Tätä yhteenkuuluvuutta jarruttaa 
kuitenkin sitkeästi säilyvä dynaamisuutta ja kulkuyhteyksiä koskeva alueellinen epätasapaino. 
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Tilanteen korjaamiseksi ensisijaisiin investointikohteisiin on sisällytettävä alueiden 
tasapainottaminen asiaankuuluvien rakenteellisten toimien avulla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 
liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien kestävä rajat 
ylittävä liikkuvuus, joka tapahtuu 
mahdollisuuksien mukaan rautatie- tai 
meriyhteyksillä uusiin jäsenvaltioihin ja 
niiden välillä sekä naapurivaltioihin, 
kestävä matkailu, rajat ylittävät 
liikenneyhteydet Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen mukaisesti, fyysisten, 
teknisten ja hallinnollisten esteiden 
poistaminen, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) rajat ylittävän matkailun ja sen 
yhteisen markkinoinnin edistäminen (pk-
yritysten, maatalousalan (Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto) kilpailukyvyn 
parantamista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa;
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Perustelu

Yhteisistä matkailustrategioista on hyötyä talouspolitiikassa kilpailukyvyn lisääntymisen 
kautta, mutta lisäksi ne edistävät merkittävästi Lissabonin sopimuksessa määritetyn uuden, 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen 
yhteistyön sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välisen yhteistyön 
edistäminen, muun muassa hallintojen 
välinen rajat ylittävä yhteistyö, jotta 
voidaan parantaa kaikkien sidosryhmien 
yhteydenpitoa ja kuulemista rajat 
ylittävää infrastruktuuria koskevien 
tarpeiden, suunnittelun ja kehittämisen 
yhteydessä (instituutioiden valmiuksien 
parantamista ja tehokasta julkista hallintoa 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa); 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) asiaankuuluvien alueiden 
kehittämiseen tarkoitettujen matkailualan 
toimien toteuttaminen ja edistäminen;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) unionin liikennejärjestelmän 
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integroiminen unionin naapurivaltioiden 
liikennejärjestelmien kanssa;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – iv c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv c) uuden liikenne- ja 
matkailuinfrastruktuurin kehittäminen ja 
nykyisen liikenne- ja 
matkailuinfrastruktuurin parantaminen 
ja laajentaminen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: 
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista, 
tehokasta julkista hallintoa ja 
matkailualan kohdennettuja toimia 
koskevassa temaattisessa tavoitteessa).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa 
voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 artiklassa tarkoitettuja 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita edellyttäen, että 
paikallisessa kehittämisryhmässä on 

Rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa 
voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 artiklassa tarkoitettuja 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita edellyttäen, että 
paikallisessa kehittämisryhmässä on 
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edustajia vähintään kahdesta maasta, joista 
toinen on jäsenvaltio.

paikallisia edustajia vähintään kahdesta 
maasta, joista toinen on jäsenvaltio.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
täytäntöönpanokertomuksen Euroopan 
aluekehitysrahoituksen valjastamisesta 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle viideksi 
vuodeksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Säädösvallan siirto komissiolle olisi rajoitettava kestoltaan viiden vuoden pituiseksi kaudeksi, 
jota voidaan jatkaa, jos tietyt ehdot, kuten kertomuksen laatiminen, täyttyvät ja jos 
parlamentti ja neuvosto eivät vastusta sitä. Tarkistuksessa otetaan huomioon delegoituja 
säädöksiä koskeva uusi sanamuoto.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 10 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

YKSIKKÖ YKSIKKÖ

euro

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 10 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NIMI NIMI

Liikuntarajoitteisten henkilöiden 
matkailupalvelujen esteettömyyteen 
tehtyjen investointien määrä

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 10 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

YKSIKKÖ YKSIKKÖ

euro

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 10 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NIMI NIMI

Pyörätieverkostoon tehtyjen investointien 
määrä



AD\902125FI.doc 17/19 PE480.799v02-00

FI

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 10 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

YKSIKKÖ YKSIKKÖ

euro

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 10 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NIMI NIMI

Luonnonperinnön, kulttuuriperinnön ja 
historiallisen perinnön suojeluun tehtyjen 
investointien määrä

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 16 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

YKSIKKÖ YKSIKKÖ

lukumäärä

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 16 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NIMI NIMI

Uudet, uusitut tai parannetut rajat 
ylittävät osuudet
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

YKSIKKÖ YKSIKKÖ

lukumäärä

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 20 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NIMI NIMI

Uudet, uusitut tai parannetut rajat 
ylittävät osuudet

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 21 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

YKSIKKÖ YKSIKKÖ

prosentti

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 21 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NIMI NIMI

Muutos julkisen liikenteen osuudessa
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