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20.3.2019 A8-0094/215

Tarkistus 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden 
ja alueiden ponnisteluja vastata uusiin 
haasteisiin, varmistaa korkea 
turvallisuuden taso kansalaisille ja 
ehkäistä radikalisoitumista siten, että 
samalla hyödynnetään synergiaa ja 
täydentävyyttä unionin muiden 
politiikkojen kanssa, EAKR:stä tuettavilla 
investoinneilla olisi osaltaan parannettava 
turvallisuutta liikenteen ja energian 
kaltaisilla aloilla, joilla on tarpeen 
varmistaa julkisten tilojen ja kriittisen 
infrastruktuurin turvallisuus.

(9) Jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden 
ja alueiden ponnisteluja vastata kasvaviin 
alueellisiin ja sosiaalisiin eroihin siten, 
että samalla hyödynnetään synergiaa ja 
täydentävyyttä unionin muiden 
politiikkojen kanssa, EAKR:stä tuettavilla 
investoinneilla olisi ensisijaisesti 
edistettävä alueiden tuotantopotentiaalin 
kehittämistä ja alueiden kehittämistä 
kokonaisvaltaisen aluekehityksen 
näkökulmasta, ja tätä varten olisi 
toimittava monilla eri aloilla, erityisesti 
liikenne- ja energia-alalla.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Tarkistus 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Laadukkaat ja kaikkien saatavilla 
olevat julkiset palvelut ovat ratkaisevan 
tärkeitä alueellisten ja sosiaalisten erojen 
kaventamiseksi, yhteenkuuluvuuden ja 
aluekehityksen edistämiseksi sekä 
yritysten ja asukkaiden pysymiseksi 
erityisesti vähemmän kehittyneillä 
alueilla.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Tarkistus 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) EAKR:n ja koheesiorahaston 
investointien avulla olisi edistettävä 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
kestävän ja helppokäyttöisen 
liikkuvuuden kehittämistä kiinnittäen 
erityistä huomiota alueisiin, joilla ei ole 
tapahtunut talouden elpymistä ja 
piristämistä, sekä alueisiin, joiden 
väestöntiheys on alhainen ja joilla 
liikkuvuuden vakavat puutteet 
muodostavat kehityksen rakenteellisen 
esteen.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Tarkistus 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisäksi EAKR:stä tuettavilla 
investoinneilla olisi edistettävä kattavan ja 
nopean digitaalisen infrastruktuuriverkon 
kehittämistä sekä puhdasta ja kestävää 
multimodaalista kaupunkiliikennettä.

(10) Lisäksi EAKR:stä tuettavilla 
investoinneilla olisi edistettävä kattavan 
infrastruktuuriverkon kehittämistä, 
erityisesti rautatiealalla ja nopeiden 
digitaalisten verkkojen alalla, sekä 
puhdasta ja kestävää multimodaalista 
kaupunkiliikennettä.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Tarkistus 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) EAKR:n olisi myötävaikutettava 
keskeisimmän alueellisen epätasapainon 
poistamiseen unionissa ja alueiden välisten 
kehityserojen sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen, 
mukaan lukien niiden alueiden tukeminen, 
joiden on vaikea noudattaa hiilestä 
irtautumista koskevia sitoumuksia. 
EAKR:stä Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisesti osoitettu 
tuki olisi näin ollen keskitettävä unionin 
tärkeimpiin prioriteetteihin, jotka ovat 
yhdenmukaisia asetuksessa (EU) 2018/xxx 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
vahvistettujen toimintapoliittisten 
tavoitteiden kanssa. Sen takia EAKR:n tuki 
olisi keskitettävä toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ”älykkäämpi Eurooppa 
edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä 
taloudellisia muutoksia” ja ”vihreämpi, 
vähähiilinen Eurooppa edistämällä 
puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ehkäisemistä ja hallinnointia”. 
Tämä temaattinen keskittäminen olisi 
toteutettava kansallisella tasolla samalla 
kun mahdollistetaan jousto yksittäisten 

(17) EAKR:n olisi myötävaikutettava 
todellisen lähentymisen edistämiseen, 
keskeisimmän alueellisen epätasapainon 
poistamiseen unionissa ja alueiden välisten 
kehityserojen sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen, 
mukaan lukien niiden alueiden tukeminen, 
joiden on vaikea noudattaa hiilestä 
irtautumista koskevia sitoumuksia, ottaen 
huomioon kunkin jäsenvaltion 
konkreettisen tilanteen sanelemat 
legitiimit valinnat, prioriteetit ja tarpeet. 
EAKR:stä Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisesti osoitetussa 
tuessa olisi sen lisäksi otettava huomioon 
yhdessä määritellyt prioriteetit, jotka ovat 
yhdenmukaisia asetuksessa (EU) 2018/xxx 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
vahvistettujen toimintapoliittisten 
tavoitteiden kanssa. Sen takia EAKR:n 
tuessa olisi erityisesti otettava huomioon 
toimintapoliittiset tavoitteet 
”yhteenkuuluvampi ja 
yhteisvastuullisempi Eurooppa edistämällä 
taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten 
erojen vähentämistä sekä innovatiivisia ja 
älykkäitä taloudellisia muutoksia” ja 
”vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 



AM\1180283FI.docx PE635.495v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

ohjelmien tasolla sekä niiden kolmen 
ryhmän välillä, jotka jäsenvaltioista 
muodostetaan niiden bruttokansantulon 
perusteella. Lisäksi menetelmät, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot ryhmitellään, olisi 
määriteltävä yksityiskohtaisesti ottaen 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityistilanne.

energiakäännettä, teollisuuden 
ympäristövaikutusten vähentämistä, 
vihreitä ja sinisiä investointeja, 
kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja siihen sopeutumista ja riskien 
ehkäisemistä ja hallinnointia”. Tämä 
temaattinen keskittäminen olisi toteutettava 
kansallisella tasolla samalla kun 
mahdollistetaan jousto yksittäisten 
ohjelmien tasolla sekä niiden kolmen 
ryhmän välillä, jotka jäsenvaltioista 
muodostetaan niiden bruttokansantulon 
perusteella. Lisäksi menetelmät, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot ryhmitellään, olisi 
määriteltävä yksityiskohtaisesti ottaen 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityistilanne.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Tarkistus 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Alueellisen epätasapainon 
vähentämistä koskevan tavoitteen ja 
temaattisen keskittämisen välillä ei ole 
osoitettu olevan positiivista 
korrelaatiosuhdetta, kuten 
sääntelyntarkastelulautakunta on 
huomauttanut. Joidenkin analyysien 
mukaan nykyiset temaattiseen 
keskittämiseen perustuvat aluekehityksen 
valinnat ovat aiheuttaneet alueellisten 
erojen kärjistymistä, esimerkiksi 
suurkaupunkialueiden ja Euroopan 
muiden alueiden välillä. Temaattisen 
keskittämisen olisi tästä syystä oltava 
maltillista erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joiden BKT asukasta kohden on alle 
unionin keskiarvon. Lisäksi näiden 
jäsenvaltioiden ollessa kyseessä ja siinä 
tapauksessa, että EAKR:n käytettävissä 
olevat kokonaismäärärahat kaudella 
2021–2027 ovat pienemmät kuin kaudella 
2014–2020, mahdollisesta temaattisesta 
keskittämisestä olisi neuvoteltava erikseen 
jäsenvaltion ja komission välillä.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Tarkistus 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta tuki voidaan keskittää 
unionin tärkeimpiin prioriteetteihin, on 
lisäksi asianmukaista, että temaattista 
keskittämistä koskevia vaatimuksia 
noudatetaan koko ohjelmakauden ajan, 
myös silloin kun on kyse varojen siirroista 
ohjelman toimintalinjojen tai eri 
ohjelmien välillä.

(18) Jotta käyttöön annetut varat 
voidaan ottaa mahdollisimman 
tehokkaasti käyttöön tietyissä 
asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa, 
temaattista keskittämistä koskevien 
vaatimusten soveltaminen voidaan 
keskeyttää tai ne voidaan poistaa 
erityisesti silloin, kun temaattisen 
keskittämisen ja alueiden välisten 
taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten 
erojen vähentämisen yleisen ja keskeisen 
tavoitteen välillä havaitaan negatiivinen 
korrelaatiosuhde.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Tarkistus 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava ne toiminnan lajit, joista 
aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa 
EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuettavilla 
investoinneilla SEUT-sopimuksessa 
esitettyjen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti. Koheesiorahastosta olisi 
voitava tukea ympäristöön ja TEN-T-
verkkoon liittyviä investointeja. EAKR:n 
osalta toimintojen luetteloa olisi 
yksinkertaistettava, ja rahastosta olisi 
voitava tukea infrastruktuuri-investointeja, 
palvelujen saantiin liittyviä investointeja, 
pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, laitteita, ohjelmistoja ja 
aineettomia hyödykkeitä, toimenpiteitä, 
jotka liittyvät tiedotukseen, viestintään, 
tutkimuksiin, verkostoitumiseen, 
yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon, sekä 
toimintaa, johon liittyy klustereita. Jotta 
voidaan tukea ohjelmien toteuttamista, 
rahastoista olisi lisäksi voitava tukea 
teknisen avun toimia. Jotta Interreg-
ohjelmissa voitaisiin tukea 
mahdollisimman monenlaisia toimia, 
soveltamisala olisi laajennettava kattamaan 
myös erilaisten välineiden ja 
henkilöresurssien jakaminen sekä 
kustannukset, jotka liittyvät ESR+:n 

(19) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava ne toiminnan lajit, joista 
aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa 
EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuettavilla 
investoinneilla SEUT-sopimuksessa 
esitettyjen rahastojen tavoitteiden 
mukaisesti. Koheesiorahastosta olisi 
voitava tukea ympäristöön ja 
liikkuvuuteen ja kuljetuksiin, myös TEN-
T-verkkoon, liittyviä investointeja. 
EAKR:n osalta toimintojen luetteloa olisi 
yksinkertaistettava, ja rahastosta olisi 
voitava tukea infrastruktuuri-investointeja, 
palvelujen saantiin liittyviä investointeja, 
pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, laitteita, ohjelmistoja ja 
aineettomia hyödykkeitä, toimenpiteitä, 
jotka liittyvät tiedotukseen, viestintään, 
tutkimuksiin, verkostoitumiseen, 
yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon, sekä 
toimintaa, johon liittyy klustereita. Jotta 
voidaan tukea ohjelmien toteuttamista, 
rahastoista olisi lisäksi voitava tukea 
teknisen avun toimia. Jotta Interreg-
ohjelmissa voitaisiin tukea 
mahdollisimman monenlaisia toimia, 
soveltamisala olisi laajennettava kattamaan 
myös erilaisten välineiden ja 
henkilöresurssien jakaminen sekä 
kustannukset, jotka liittyvät ESR+:n 
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soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin. soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Tarkistus 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksessa (EU) N:o 1316/2013 
tarkoitettuja, Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevia hankkeita 
rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta, ja 
niitä hallinnoidaan sekä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa että suoraan 
Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa.

(20) Asetuksessa (EU) N:o 1316/2013 
tarkoitettuja, Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevia hankkeita 
rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta, ja 
niitä hallinnoidaan sekä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa että suoraan 
Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa tämä koskee 
ainoastaan tapauksia, joissa 
koheesiorahaston kokonaismäärärahat 
eivät laske alle vuosiksi 2014–2020 
varatun määrärahojen määrän.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Tarkistus 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voidaan määrittää tai tarjota 
uusia ratkaisuja ongelmiin, jotka koskevat 
kestävää kaupunkikehitystä unionin tasolla, 
kaupunkialueiden innovatiiviset 
toimenpiteet olisi kestävän 
kaupunkikehityksen alalla korvattava 
eurooppalaisella kaupunkialoitteella, jota 
toteutetaan joko suoraan tai välillisesti 
hallinnoiden. Aloitteen olisi katettava 
kaikki kaupunkialueet, ja sillä olisi tuettava 
Euroopan unionin kaupunkiagendaa21.

__________________
21 Neuvoston päätelmät EU:n 
kaupunkiagendasta, 24. kesäkuuta 2016.

(26) Jotta voidaan määrittää tai tarjota 
uusia ratkaisuja ongelmiin, jotka koskevat 
kestävää kaupunkikehitystä unionin tasolla, 
kaupunkialueiden innovatiiviset 
toimenpiteet olisi kestävän 
kaupunkikehityksen alalla korvattava 
eurooppalaisella kaupunkialoitteella, jota 
toteutetaan yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa. Aloitteen olisi 
katettava kaikki kaupunkialueet, ja sillä 
olisi tuettava Euroopan unionin 
kaupunkiagendaa21.

__________________
21 Neuvoston päätelmät EU:n 
kaupunkiagendasta, 24. kesäkuuta 2016.

Or. pt


