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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Tässä asetuksessa annetaan Euroopan aluekehitysrahastoa koskevia säännöksiä ja samalla 
kumotaan asetus (EY) N:o 1083/2006. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) avulla pyritään 
lujittamaan Euroopan unionin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta korjaamalla 
alueiden välistä epätasapainoa. EAKR-varoin tuetaan alueellista ja paikallista kehitystä 
yhteisrahoittamalla tutkimus- ja kehitystoimintaa ja innovointia, ilmastonmuutos- ja 
ympäristötoimia, yritystukipalveluita pk-yrityksille, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyviä palveluita, televiestintä-, energia- ja liikenneinfrastruktuureja, terveydenhoidollisia, 
koulutuksellisia ja sosiaalisia infrastruktuureja sekä kaupunkialueiden kestävää kehitystä.

Lausunnon valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta mutta vaatii sisällyttämään Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet paremmin EU:n rakennepoliittisiin välineisiin erityisesti 
rahoitusprioriteettien osalta. Erittäin tärkeää on myös tämän säädöksen ja Euroopan laajuisista 
liikenneverkoista (TEN-T) ja Verkkojen Eurooppa -välineestä annettujen säädösten 
johdonmukaisuus.

Valmistelija kannattaa tulossuuntautunutta lähestymistapaa ja (ennakko)ehtojen laajempaa 
käyttöä, kun halutaan saada aikaan entistä kestävämpi ja tehokkaampi liikenne ja liikkuvuus 
sekä lisätä turvallisuutta, vähentää melua, noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja suojella 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta.

Noin 24 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteestä, ja päästöt ovat 
lisääntyneet 34 prosentilla vuodesta 1990. Koska suurten infrastruktuurihankkeiden 
suunnittelu ja toteutus vievät paljon aikaa, seuraavien vuosikymmenten liikenne ja liikkuvuus 
riippuvat lähivuosina tehtävistä investoinneista. Jotta voidaan turvata EU-kansalaisten 
tulevien sukupolvien elämänlaatu, eurooppalaisissa hankkeissa olisi tuettava kestävyyttä ja 
keskityttävä liikkuvuusketjuihin, joissa yhdistyvät jalankulku, pyöräily, autojen yhteiskäyttö, 
yhteiskyydit ja julkinen liikenne ja jotka ovat riittävän joustavia uusien liikkuvuusratkaisujen 
toteuttamiseksi.

Koska koheesiorahasto ja aluekehitysrahasto ovat suuri liikennerahoituksen lähde, on tärkeää 
siirtää EU:n rahoituksen prioriteetteja näissä puitteissa ja keskittää investointeja älykkääseen 
ja kestävään liikkuvuuteen, jotta voidaan välttää jatkossa ulkoiset kustannukset tai ainakin 
pienentää niitä. Tämä vähentää myös tulevia budjettipaineita alueiden, jäsenvaltioiden ja 
unionin tasolla. Euroopalla ei ole enää varaa tukea erittäin kalliita ja kauan kestäviä 
suurhankkeita. Suurten suunnitelmien sijaan EU alkaa toimia älykkäästi.

EU:n lisäarvo on tässä ratkaiseva tekijä, ja lausunnon valmistelija katsoo, että 
rakennepoliittisella tuella olisi vahvistettava intermodaalisuutta ja poistettava pullonkauloja, 
saatettava valmiiksi puuttuvat rajatylittävät yhteydet sekä varmistettava, että noudatetaan 
täysimääräisesti säännöksiä, jotka koskevat turvallisuutta ja ympäristön, ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelua. Siksi on tehostettava ympäristövaikutusten arviointia 
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ja asetettava selkeitä ennakkoehtoja, jotta voidaan kannustaa edunsaajia ja saada heidät 
tarkastelemaan uudelleen kansallisia, alueellisia ja paikallisia politiikkojaan.

Nämä näkökohdat on sisällytetty seuraaviin tarkistuksiin.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Näin ollen EAKR osaltaan 
vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja 
sekä kehityksestä jälkeenjäämistä 
heikoimmassa asemassa olevilla alueilla, 
mukaan luettuina maaseutu- ja 
kaupunkialueet, taantuvat teollisuusalueet 
sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet 
kuten saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut 
alueet ja raja-alueet.

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa ja edistää samalla alueellisen 
yhteenkuuluvuuden periaatetta. Näin 
ollen EAKR osaltaan vähentää eri alueiden 
välisiä kehityseroja sekä kehityksestä 
jälkeenjäämistä heikoimmassa asemassa 
olevilla alueilla, mukaan luettuina 
maaseutu- ja kaupunkialueet, taantuvat 
teollisuusalueet sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivät alueet kuten saaret, vuoristoalueet, 
harvaan asutut alueet ja raja-alueet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistaminen edellyttää nykyisen 
alueellisen epätasapainon ja kehitykseen 
ja kulkuyhteyksiin liittyvien erojen 
poistamista. Tätä varten on 
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tasapainotettava toimintaa rannikko- ja 
sisämaa-alueiden, kaupunki- ja 
maaseutualueiden sekä helppopääsyisten 
ja eristyksissä olevien alueiden välillä, ja 
sen on oltava yksi tämän asetuksen 
perusteella täytäntöön pantavan 
koheesiopolitiikan painopisteistä. Siksi 
olisikin kannustettava tehokkaisiin ja 
kestäviin liikenteen, energian, palvelujen 
ja matkailun infrastruktuureihin, joiden 
käyttöä ei hankaloiteta fyysisillä, 
teknisillä ja hallinnollisilla esteillä, 
perustuvaa tasapainoista ja 
ympäristöystävällistä aluekehitystä ja 
varmistettava se. Tällainen yhdennetty 
lähestymistapa voi edistää älykästä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua ja auttaa 
unionia saavuttamaan 
aluekehitystavoitteensa.

Perustelu

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus on älykkään, osallistavan ja 
kestävän kasvun edellytys Euroopassa. Alueiden sitkeä epätasapaino dynaamisuudessa ja 
kulkuyhteyksissä jarruttaa yhteenkuuluvuuden toteutumista. Ongelman ratkaisemiseksi olisi 
kannustettava alueiden tasapainottamista tehokkaiden infrastruktuurien kehittämisen avulla 
EAKR:n investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kuten Euroopan parlamentin 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassa 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 
todettiin, matkailu on uusi EU:n 
toimivallan ala ja EU:n 
matkailustrategialla pitäisi pyrkiä 
lisäämään alan kilpailukykyä ja 
myöntämään sille riittävästi rahoitusta 
seuraavalla kaudella.
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on viitata selkeämmin matkailun rooliin EAKR-asetuksessa.

Tarkistus 4

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 ensisijaisesti tutkimukseen ja 
innovointiin, pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, ulkoisten kustannusten 
pitämiseen mahdollisimman pieninä,
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
kestävän liikenneinfrastruktuurin 
kehittämiseen. 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.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Liikenne- ja liikkuvuushankkeisiin 
tehtävien investointien tukemisessa 
EAKR:n olisi otettava ohjenuorakseen 
tavoitteet, jotka määriteltiin komission 
valkoisessa kirjassa "Yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti 
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kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää"1 ja siitä 15 päivänä 
joulukuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa2.
__________________
1 COM(2011)0144.
2 P7_TA(2011)0584.

Tarkistus 6

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, sosiaalisiin 
ja liikkuvuutta koskeviin haasteisiin, ja 
määrittää menettely, jolla laaditaan luettelo 
kaupungeista, joissa toteutetaan 
yhdennettyjä toimenpiteitä, sekä vahvistaa 
näille toimenpiteille varattava rahoitus.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Siirtyminen kestävään 
liikkuvuuteen, joka perustuu 
multimodaaliliikenteeseen, 
yhdennettyihin liikennejärjestelmiin ja 
kansainvälisen ja kauttakulkuliikenteen 
ohjaamiseen pois kaupunkien 
keskustoista, on ratkaisevassa asemassa, 
jos Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 
aiotaan saavuttaa, sillä 24 prosenttia 
unionin kaikista hiilidioksidipäästöistä 
aiheutuu liikenteestä, ja liikenteen päästöt 
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ovat unionissa lisääntyneet 34 prosentilla 
vuodesta 1990. Kestävä liikkuvuus vaatii 
suuria investointeja esimerkiksi 
kaupunkialueiden ohikulkuliikenteeseen, 
nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen 
joukkoliikenteen edistämiseen, älykkäisiin 
liikenteenohjausjärjestelmiin sekä 
julkisiin logistisiin alustoihin tai 
intermodaalisiin terminaaleihin.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Miljardien eurojen julkisten 
investointien tuloksena muilla aloilla on 
kyetty vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi 
vuodesta 1990 (teollisuus -34 prosenttia, 
kotitaloudet -14 prosenttia ja 
energiantuotanto -17 prosenttia).

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Tarvitaan ehdottomasti uusia 
rahoituksen painopisteitä, joissa 
keskitytään monitahoisen 
multimodaaliliikenteen luomiseen, sillä 
suuri osa EAKR:n liikenneinvestoinneista 
on aiemmin suunnattu 
maantieliikenteeseen, vaikka 
maantieliikenteen osuus unionin 
liikennealan kaikista 
hiilidioksidipäästöistä on 72 prosenttia1.
__________________
1Ks. Euroopan ympäristökeskus (2011): 
EEA Report No 7/2011 – TERM 2011: 
transport indicators tracking progress. 
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towards environmental targets in Europe.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) EAKR:sta olisi tuettava innovatiivisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä, jotta 
voidaan määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja.

(9) EAKR:sta olisi tuettava innovatiivisia 
toimenpiteitä ja tekniikoita, jotka koskevat 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä, 
mukaan lukien innovatiiviset 
liikenteenohjausjärjestelmät, jotta voidaan 
määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja, ja erityisesti 
olisi suosittava ympäristöystävällistä 
liikennettä, intermodaalisuutta ja 
kaupunkien, esikaupunkialueiden ja 
maaseudun välistä kestävää liikennettä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Matkailuala tarjoaa valtavia 
kehitysmahdollisuuksia, se toimii 
merkittävänä kimmokkeena 
talouskasvulle, se muodostaa laajan 
taloudellisen rakenteen, johon kuuluu 
monia pk-yrityksiä, ja se on suuri 
työllistäjä. Siksi matkailuala on unionille 
strategisen tärkeä ja EAKR:n pitäisi tukea 
sitä ja sen liitännäisaloja. EAKR:n tuki 
on siinäkin mielessä tärkeää, että 
matkailulla on todellista vaikutusta 
alueiden yhteenkuuluvuuteen, 
dynaamisuuteen ja houkuttelevuuteen, 
aluekehitykseen ja ympäristöön. EAKR:n 
tuki alan ammattilaisten ja kuluttajien 
hyväksi toteutettaville toimille, joiden 
tavoitteena on varmistaa kestävät, 
vastuulliset, laadukkaat, ympäristöä, 
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luonnonperintöä ja biologista 
monimuotoisuutta kunnioittavat 
matkailun infrastruktuurit ja käytännöt, 
voi auttaa koheesiopolitiikan, Eurooppa 
2020 -strategian ja ympäristönsuojelun 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Perustelu

Matkailulla on merkittävä vaikutus Euroopan talouskasvuun ja kilpailukykyyn. Ala joutuu 
kohtaamaan useita sen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia haasteita, jotka samalla
vaikuttavat Euroopan alueiden ympäristöön, koheesioon, alueelliseen dynaamisuuteen ja 
kehitykseen. Siksi on varmistettava, että EAKR voi tukea toimia, joilla voidaan edesauttaa 
Eurooppa 2020 -strategian ja koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskevan Euroopan parlamentin 
etenemissuunnitelman (2011/2096(INI)) 
mukaisesti EAKR:n rahoituksessa 
kaupunkialueilla toteutettaville toimille 
olisi otettava huomioon kyseisille 
kaupunkialueille laaditut kestävät 
liikennesuunnitelmat 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Perustelu

Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskevassa etenemissuunnitelmassa parlamentti 
kehottaa esittämään kaupunkiliikennettä koskevia ehdotuksia vuoteen 2015 mennessä. 
Taustalla olevan ajatuksen mukaisesti komissio laatii kaupunkiliikennettä koskevan 
suunnitelman ja EAKR:n tukea myönnettäessä nämä suunnitelmat on otettava huomioon 
hankkeiden tukikelpoisuuden varmistamiseksi ja myönnettyjen varojen moitteettoman käytön 
tarkastamiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös tiettyjen 
saarten, vuoristoalueiden, raja-alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä, jotta voitaisiin tukea 
näiden alueiden kestävää kehitystä.

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös tiettyjen 
saarten, vuoristoalueiden, raja-alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä, jotta voitaisiin tukea 
näiden alueiden kestävää kehitystä.
Seuraavassa vaiheessa EAKR:n olisi 
puututtava jäsenvaltioiden ja alueiden 
pääkaupunkien välisissä säännöllisissä 
liikennepalveluissa ilmeneviin ongelmiin, 
käsiteltävä kaupunkien ja niiden 
lähialueiden – maaseutualueet mukaan 
luettuna – välisiä liikenneyhteyksiä, 
teollisuusalueiden ja kansainvälisten 
lentokenttien välisiä yhteyksiä sekä 
kulttuurivaihtoa ja 
matkailuinfrastruktuuria.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Liikenteen infrastruktuuriin 
varatut EAKR:n määrärahat olisi 
suunnattava kestävämmän 
liikennejärjestelmän yhteisrahoituksen 
lisäksi sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion edistämiseen unionissa 
kaventamalla alueiden välisiä 
kehityseroja ja erityisesti parantamalla 
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kulkuyhteyksiä ja ihmisten 
liikkumismahdollisuuksia.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 195 artiklan mukaan 
unioni täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla, erityisesti 
edistämällä alalla toimivien unionin 
yritysten kilpailukykyä.

Perustelu

Matkailu on nimenomaisesti määritelty alaksi, jolla unioni voi toimia. Tämän muutoksen 
pitää näkyä lainsäädännössä ja rahoitussäännöissä.

Tarkistus 16

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, ottaen huomioon luontoon 
tai väestökehitykseen liittyvistä vakavista 
ja pysyvistä haitoista kärsivien alueiden 
vaikeudet.
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

b a) investointeja toimiin, joilla 
parannetaan liikenteen ja erityisesti 
kaupunkiliikenteen energiatehokkuutta;

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

d) alueiden omien mahdollisuuksien 
kehittämistä tukemalla alue- ja 
paikallistason tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoimintaa. Tällaisia toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi seuraavat:

d) alueiden omien mahdollisuuksien 
kehittämistä tukemalla alue- ja 
paikallistason tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoimintaa ja huolehtimalla 
samalla, että byrokratia ei lisäänny. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
seuraavat:

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) julkisille tutkimus- ja innovointitahoille 
tarjottava tuki ja yritysten investoinnit 
teknologiaan ja soveltavaan tutkimukseen;

iii) julkisille tutkimus- ja innovointitahoille 
tarjottava tuki ja yritysten investoinnit 
teknologiaan, liikenneturvallisuuteen, 
tekniseen innovointiin liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla sekä soveltavaan 
tutkimukseen;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen
vaihto alueiden, kaupunkien ja 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa;

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) uusien valmiuksien kehittäminen, 
tutkimukset ja valmistelutoimet;

Tarkistus 23

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 

Poistetaan.
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viestintäteknologian aloilla.

Perustelu

Jotta EAKR voi tukea tehokkaasti toimintaa investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
saavuttamiseksi, ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja viestintäteknologian alojen pitää 
kuulua sen tuen piiriin.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) suuria tieyhteyshankkeita, joihin ei 
liity rajatylittäviä yhteyksiä; lentokenttiä, 
jotka ovat 200 kilometrin etäisyydellä 
toisistaan ja jotka eivät tee yhteistyötä 
infrastruktuurikapasiteetin käytössä.

Tarkistus 25

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;

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava enintään kolmeen temaattisista 
tavoitteista, jotka on asetettu asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 9 artiklassa;

Perustelu

Aluepolitiikassa on huomioitava se, että alueiden tarpeet vaihtelevat. Temaattinen 
keskittäminen on epäilemättä tarpeen, mutta päätöksiä ei voida tehdä ottamatta huomioon 
alueellisia vaihteluita. Rahoituksen painopisteet voidaan määrittää, jos yksittäiset alueet 
arvioivat tarpeitaan yhdessä komission kanssa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista;

a) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista aloilla, jotka ovat 
ensiarvoisen tärkeitä Euroopan 
talouskasvulle ja kilpailukyvylle, 
erityisesti matkailussa ja siihen 
kytkeytyvillä aloilla;

Perustelu

Matkailualan taloudellinen rakenne on hyvin tiivis ja siihen kuuluu suuri määrä pk-yrityksiä. 
Kiristynyt maailmanlaajuinen kilpailu ja tarve varmistaa matkailualan yritysten kilpailukyky 
vaativat unionin tukea yrittäjyyden edistämiseen matkailussa ja siihen kytkeytyvillä aloilla.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 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;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

b a) pk-yritysten toiminnan kehittäminen 
eurooppalaisiin ja alueellisiin haasteisiin 
liittyvillä nousevilla aloilla, esimerkiksi 
uudenlaiseen ympäristöystävälliseen 
matkailuun ja ekoturismiin liittyvien 
palvelujen kehittäminen ja markkinointi;

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) investoinnit matkailualan 
hankkeisiin ja Euroopan 
matkailustrategian mukaisten toimien 
tukeminen;

Perustelu

Tarkistus on SEUT-sopimuksen 195 artiklan mukainen. Sen mukaan unioni täydentää 
jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen erityisesti 
tukemalla kestävää paikallis-, kaupunki-
ja alueliikennettä ja liikkuvuutta, kuten 
joukkoliikennettä sekä motorisoimatonta 
liikkuvuutta;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, kaupunkien 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 
alueet mukaan luettuna, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden vähentäminen;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tiettyjen alueiden sisäsyntyisen 
kasvupotentiaalin tukeminen 
parantamalla niiden liikenneyhteyksiä, 
käyttämällä niille tyypillisiä luonnon ja 
kulttuurin voimavaroja ja kehittämällä 
kestävää alueellista ja paikallista 
matkailua;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) toimet, joilla edistetään kestävää 
matkailua ja kannustetaan matkailussa ja 
siihen kytkeytyvillä aloilla toimivia 
ammattilaisia ja matkailijoita esittämään 
vastuullisia aloitteita ja käytäntöjä, 
mukaan lukien toimet, joilla vähennetään 
alan ympäristövaikutuksia ja helpotetaan 
sopeutumista ilmastonmuutokseen;

Perustelu

Matkailu todella vaikuttaa ympäristöön. Tämän vuoksi pitää kannustaa toimia, joilla 
vähennetään sen aiheuttamia haittoja luonnonperinnölle ja biologiselle monimuotoisuudelle 
ja edistetään vastuullista ja kestävää toimintaa ja infrastruktuuria.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista:

7) liikennemuotojen tehokkaan 
yhteistoiminnan (komodaalisuus) 
edistäminen kestävän, turvallisen ja 
ekotehokkaan liikenteen ja liikkuvuuden 
aikaansaamiseksi keskittyen nykyisen 
infrastruktuurin parantamiseen, rajat 
ylittävien yhteyksien valmiiksi 
saattamiseen ja tärkeimmissä 
liikenneverkkoinfrastruktuureissa olevien 
pullonkaulojen poistamiseen, mukaan 
lukien alue-, paikallis-, maaseutu- ja 
kaupunkitason yhteydet;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) multimodaaliliikennettä koskevan a) kestävää, turvallista ja tehokasta 
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yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin (TEN-T);

komodaaliliikennettä koskevan yhtenäisen 
Euroopan liikennealueen tukeminen 
investoinneilla Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin keskittyen 1 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen 
Euroopan unioniin liittyneisiin 
jäsenvaltioihin ja niiden 
infrastruktuuritarpeisiin 
yhteisvastuullisuuden ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden periaatteiden 
mukaisesti sekä ekotehokkuuteen 
uudistamalla lyhyellä aikavälillä nykyistä 
infrastruktuuria ja estämällä pitkällä 
aikavälillä riippuvuus erittäin suurten 
hankkeiden toteuttamisesta;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen 
kytkemällä sekundääriset ja tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin;

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen 
liittämällä sekundääriset ja tertiääriset 
solmukohdat ja verkot yhteen
TEN-T-infrastruktuurin kanssa;

Perustelu

Alueellinen liikkuvuus sekä alueiden dynaamisuus ja houkuttelevuus ovat erittäin riippuvaisia 
TEN-T-infrastruktuurin ja sekundääristen ja tertiääristen solmukohtien välisistä tehokkaista 
yhteyksistä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen 
kytkemällä sekundääriset ja tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin;

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen 
kytkemällä sekundääriset ja tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin ja 
investoimalla alueellisiin lentoasemiin;
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) turvallisten, uusiutuvaan energiaan 
perustuvien, ympäristöystävällisten,
hiljaisten, älykkäiden ja yhteentoimivien 
liikennejärjestelmien kehittäminen ja
parantaminen sekä kestävän ja 
esteettömän alue-, paikallis-, maaseutu- ja 
kaupunkiliikenteen ja -liikkuvuuden
edistäminen;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) liikenteen perusinfrastruktuurien 
loppuunsaattaminen vähemmän 
kehittyneillä alueilla alueellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi, työllisyyden lisäämiseksi 
sekä kestävän ja yhteentoimivan 
liikennejärjestelmän luomiseksi sekä 
ympäristötehokkaaseen liikenteeseen 
siirtyminen ja liikenteen turvallisuuden, 
mukavuuden ja käytettävyyden 
parantaminen Euroopan kansalaisten 
hyväksi;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kattavan, korkealaatuisen ja 
yhteentoimivan rautatiejärjestelmän
kehittäminen;

d) liikenteen optimaalisen kehityksen 
tukeminen ottamalla käyttöön älykkäitä 
liikennejärjestelmiä, esimerkiksi 
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kattavien, korkealaatuisten, 
yhteentoimivien ja esteettömien 
rautatiejärjestelmien kehittäminen ja 
tukeminen, mukaan lukien 
ERTMS-järjestelmän käyttöönotto sekä 
toimet rautateiden rahtiliikenteen melun 
vähentämiseksi sen syntyvaiheessa; 
ympäristöystävällisten linja-
autoliikennepalvelujen ja kestävän 
vesiliikenteen tukeminen;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) monipuolisen multimodaalisen 
liikennejärjestelmän kehittäminen niin, 
että siihen sisältyvät julkiset logistiset 
alustat, intermodaaliset terminaalit ja 
alustava tuki säännöllisille 
intermodaalisille liikenneyhteyksille sekä 
teollisuusalueiden ja kansainvälisten 
lentoasemien kytkeminen 
multimodaaliseen liikenteeseen ja niiden 
asianmukainen yhdistäminen Euroopan 
laajuisiin ja kansallisiin 
perusinfrastruktuureihin;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kaupunkiliikenteen 
nykyaikaistaminen ja tehostaminen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) kestävien laiva- tai 
lentoliikennejärjestelmien kehittäminen 
saarialueiden matkustaja- ja 
tavaraliikenneyhteyksien optimoimiseksi;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) matkailuinfrastruktuurin 
kehittäminen, mukaan lukien 
liikenneinfrastruktuuri 
matkailukohteisiin tai -palveluihin;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) turvallisen liikenneinfrastruktuurin 
kehittäminen erityisesti, jotta saavutetaan 
tavoite maantieliikenteen 
onnettomuuksien uhrien määrän 
vähentämisestä 50 prosentilla;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) alueellisen liikkuvuuden 
parantaminen kytkemällä sekundääriset 
ja tertiääriset solmukohdat 
TEN-T-infrastruktuuriin;
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Tarkistus 49

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 kehittää edelleen yhteisten 
indikaattorien luetteloa ottaen huomioon 
muun muassa ulkoisten kustannusten 
pitämisen mahdollisimman pieninä, 
ilmastonsuojelun, onnettomuuksien 
vähentämisen sekä ilmansaasteiden ja 
melun vähentämisen asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 24 artiklan 3 kohdan ja yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskevasta 
etenemissuunnitelmasta annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman
mukaisesti. Yhteisten indikaattorien 
perustasona käytetään nollaa, ja 
kumulatiiviset tavoitteet asetetaan vuodelle 
2022.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman erityisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022, mutta ne voidaan 
ilmaista määrällisin ja laadullisin
määrittein.

3. Ohjelman erityisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022 ja ilmaistaan sekä
määrällisin että laadullisin määrittein.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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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 toimenpideohjelmista tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä 
toimenpiteitä kaupunkialueiden 
taloudellisten, ympäristöön, ilmastoon ja 
liikkuvuuteen liittyvien sekä sosiaalisten 
haasteiden ratkaisemiseksi.

Tarkistus 52

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskevan Euroopan parlamentin 
etenemissuunnitelman (2011/2096(INI)) 
mukaisesti kaupunkien kehittämisen 
tukemisessa otetaan huomioon 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
kullekin alueelle tehty 
kaupunkiliikennettä koskeva 
suunnitelma, jota koskevat säännökset 
komissio laatii vuoteen 2015 mennessä 
esitettävässä kaupunkiliikennettä 
koskevassa ehdotuksessa.
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Perustelu

Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskevassa etenemissuunnitelmassa parlamentti 
kehottaa esittämään kaupunkiliikennettä koskevia ehdotuksia tästä päivästä vuoteen 2015. 
Sen taustalla olevan ajatuksen mukaisesti komissio laatii kaupunkiliikennettä koskevan 
suunnitelman ja EAKR:n tuen myöntämisen yhteydessä nämä suunnitelmat on otettava 
huomioon, kun hankkeiden tukikelpoisuus on varmistettu ja kun myönnettyjen varojen 
moitteeton käyttö on tarkastettu.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kaupunkialueiden väestön terveyden 
ja elämänlaadun parantaminen 
vähentämällä onnettomuuksia, 
melusaastetta ja ilmansaasteita 
yhteisrahoitettujen liikennehankkeiden 
avulla;

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kaupungin talousarvio henkeä kohti;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) onko yhdennettyjä toimenpiteitä varten 
laadittu strategia, jolla vastataan 
kaupunkialueiden taloudellisiin, 
ympäristönsuojelullisiin, ilmastollisiin ja
sosiaalisiin haasteisiin.

b) onko yhdennettyjä toimenpiteitä varten 
laadittu strategia, jolla vastataan 
kaupunkialueiden taloudellisiin, 
ympäristönsuojelullisiin, ilmastollisiin, 
sosiaalisiin ja liikkuvuuteen liittyviin
haasteisiin.



AD\905853FI.doc 27/38 PE486.006v02-00

FI

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä olevan a alakohdan 
säännökset eivät estä valitsemasta 
syrjäisillä alueilla ja saarilla sijaitsevia 
kaupunkeja, joiden väestömäärä on 
huomattavasti asianomaisen jäsenvaltion 
suuria kaupunkikeskuksia pienempi.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 111 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetuista vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivillä alueilla toteutettavissa, 
EAKR:sta osarahoitettavissa 
toimenpideohjelmissa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota näiden alueiden 
erityisongelmiin.

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 111 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetuista vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivillä alueilla toteutettavissa, 
EAKR:sta osarahoitettavissa 
toimenpideohjelmissa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota liikkuvuuden ja 
liikenneyhteyksien parantamiseen näillä 
alueilla ja niiden erityisongelmien 
ratkaisemiseen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahdinkuljetuspalveluita ja 
kuljetuspalvelujen käynnistämistä;

b) rahdinkuljetuspalveluita ja kestävään 
liikkuvuuteen perustuvien turvallisten
kuljetuspalvelujen käynnistämistä;
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Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kestävän matkailun hankkeita, jotka 
perustuvat luonnonperinnön, 
kulttuuriperinnön ja historiallisen 
perinnön suojeluun;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikki syrjäisimmille alueille 
sijoittautuneet yritykset voivat saada 
erityistä lisämäärärahaa ja 3 artiklan 
1 kohdan a alakohdasta poiketen kaikkia 
EAKR:n rahoittamia tuotannollisia 
investointeja.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Arviointi

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle arviointikertomuksen 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisesta.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite – 10 a rivi (uusi)
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Komission teksti

Matkailu vierailut Vierailujen määrä 
tuettuihin kohteisiin 

Parlamentin tarkistus

Matkailu vierailut Vierailujen määrä 
tuettuihin kohteisiin 

euro Älykkääseen ja kestävään 
liikkuvuuteen tehtyjen 
investointien määrä

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite – 15 rivi

Komission teksti

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

Parlamentin tarkistus

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Korjattujen, uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus
 josta 
TEN-T-liikenneverkot
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite – 16 a rivi (uusi)

Komission teksti

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus

josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

josta 
TEN-T-liikenneverkot

Parlamentin tarkistus

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus

 josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

 josta 
TEN-T-liikenneverkot

määrä Uudet, uusitut tai 
parannetut rajatylittävät 
osuudet

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite – 16 a rivi (uusi)

Komission teksti

Liikennemuoto
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
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parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

Parlamentin tarkistus

Liikennemuoto
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

tonneja/km Rautateitse kuljetettujen 
tavaroiden määrän kasvu

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite – 16 b rivi (uusi)

Komission teksti

Liikennemuoto
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

Parlamentin tarkistus

Liikennemuoto
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

matkustajia/km Rautateitse kuljetettujen 
matkustajien määrän 
kasvu

Tarkistus 68
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 16 c rivi (uusi)

Komission teksti

Liikennemuoto
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

Parlamentin tarkistus

Liikennemuoto
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

km ERTMS-tekniikalla 
varustettujen rautateiden 
kokonaispituus

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite – 19 rivi

Komission teksti

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen maanteiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

Parlamentin tarkistus

Maantiet km Uusien rakennettujen 
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maanteiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Korjattujen, uusittujen tai 
parannettujen maanteiden 
kokonaispituus
josta 
TEN-T-liikenneverkot

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite – 20 a rivi (rivi)

Komission teksti

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden 
kokonaispituus

josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen maanteiden 
kokonaispituus

josta 
TEN-T-liikenneverkot

Parlamentin tarkistus

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden 
kokonaispituus

 josta 
TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai 
parannettujen maanteiden 
kokonaispituus

 josta 
TEN-T-liikenneverkot

määrä Uudet, uusitut tai 
parannetut rajatylittävät 
osuudet
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite – 20 a rivi (uusi)

Komission teksti

Parlamentin tarkistus

Kansainväliset 
lentoasemat

minuuttia Kokonaisvähennys 
keskimääräisessä 
matkustusajassa julkisilla 
kulkuneuvoilla 
lähimmästä kaupungin 
keskustasta lentoasemalle

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite – 21 a rivi (uusi)

Komission teksti

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 
määrän lisäys

Parlamentin tarkistus

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 
määrän lisäys

prosenttia Muutos julkisen 
liikenteen ja 
motorisoimattoman 
liikkuvuuden kuten 
kävelyn ja pyöräilyn 
osuudessa

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite – 21 a rivi (uusi)
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Komission teksti

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 
määrän lisäys

Parlamentin tarkistus

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 
määrän lisäys

ekotehokkaammat 
ajoneuvot

Lisäys ajoneuvojen 
määrässä ja entistä 
ekotehokkaamman 
kaupunkiliikenne-
infrastruktuurin 
kehittämisessä

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 a rivi (uusi)

Komission teksti

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla 
sisävesiliikenteen väylillä 
kuljetetun rahdin lisäys

Parlamentin tarkistus

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla 
sisävesiliikenteen väylillä 
kuljetetun rahdin lisäys

henkilömatkat Sisävesiliikenteen 
palveluja käyttävien 
henkilöiden määrän 
kasvu
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 a rivi (uusi)

Komission teksti

Parlamentin tarkistus

Ilmastovaikutus miljoonaa hiilidioksi-
diekvivalenttitonnia

Yhteisrahoitetuilla 
toimenpiteillä saavutettu 
muutos 
kasvihuonekaasupäästöissä

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite – 27 rivi

Komission teksti

Jäteveden käsittely asukasvastineluku Parannetun jäteveden 
käsittelyn piirissä olevan 
väestön lisäys

Parlamentin tarkistus

Jäteveden käsittely asukasvastineluku Jäteveden 
käsittelykapasiteetin
lisäys

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite – 32 rivi

Komission teksti

Biologisen 
monimuotoisuus ja 
luonnonsuojelu

hehtaari Sellaisten luontotyyppien
pinta-ala, joiden 
suojelutaso on 
parantunut

Parlamentin tarkistus

Biologisen 
monimuotoisuus ja 
luonnonsuojelu

hehtaari Ennallistettujen 
biotooppien pinta-ala
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