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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että koheesiorahaston 
päämääriä ja tavoitteita yleisesti ottaen myönteisinä. On oikein, että EU:lla on 
johdonmukainen lähestymistapa taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen alueiden ja 
jäsenvaltioiden välillä ja että se pyrkii edistämään kestävää kehitystä. Valmistelija ymmärtää, 
että kaupunkialueet ovat avainasemassa työttömyyden vähentämisessä, sosiaalisen 
osallisuuden edistämisessä ja köyhyyden torjumisessa, mutta hän katsoo silti, että tasapainoa 
maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä on parannettava. Valmistelija on tämän vuoksi tehnyt 
joitakin lisäyksiä maaseutualueita ja niiden yhteisöjä koskeviin tekstin osiin. Koulutuksesta, 
taitojen kehittämisestä ja työpaikkojen luomisesta puhuttaessa ajattelemme joskus vain EU:n 
kaupunkeja. Niinpä valmistelija ehdottaa, että maaseutualueisiin kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota (tarkistus 6). Valmistelija on tuonut tekstiin joitakin uusia näkökulmia: 
maanviljelijät ovat muita heikommassa asemassa, koska he työskentelevät mahdollisesti 
syrjäisillä alueilla ja yksinään, ja kausityöntekijöillä voi olla vaikeuksia integroitua 
maaseutuyhteisöihin. Valmistelija pitää tärkeänä innovoinnin ja digitalisaation edistämistä ja 
suosittaa sen vuoksi toimintapoliittisen tavoitteen 1 määrärahojen osuuden nostamista 
60 prosentista 65 prosenttiin (tarkistus 10). Koska maanviljelijöille on ehdottoman tärkeää 
pystyä käyttämään internetiä, valmistelija oli pettynyt siihen, että EAKR:sta ja 
koheesiorahastosta ei voitaisi rahoittaa investointeja laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla 
on vähintään kaksi laajakaistaverkkoa. Valmistelija ei ole tästä samaa mieltä. Jäsenvaltioiden 
ja alueiden olisi voitava itse päättää, missä rahoitusta kipeimmin tarvitaan. 
Laajakaistaverkkoja voi olla olemassa, mutta jos ne eivät ole riittäviä eivätkä mahdollista 
kunnollista pääsyä internetiin maanviljelijöille EU:n syrjäisimmillä seuduilla, jäsenvaltioiden 
olisi voitava investoida enemmän niiden parantamiseen (tarkistus 12).

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että 
Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä 
’EAKR’, tarkoituksena on myötävaikuttaa 
keskeisimmän alueellisen epätasapainon 
poistamiseen unionissa. Kyseisen artiklan 
sekä SEUT-sopimuksen 174 artiklan toisen 
ja kolmannen kohdan mukaan EAKR:n 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että 
Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä 
’EAKR’, tarkoituksena on myötävaikuttaa 
keskeisimmän alueellisen epätasapainon 
poistamiseen unionissa. Kyseisen artiklan 
sekä SEUT-sopimuksen 174 artiklan toisen 
ja kolmannen kohdan mukaan EAKR:n 
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tarkoituksena on osaltaan vähentää eri 
alueiden välisiä kehityseroja ja muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä. Näiden alueiden 
osalta erityistä huomiota kiinnitetään
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
sekä saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

tarkoituksena on osaltaan vähentää eri 
alueiden välisiä kehityseroja ja muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä. Näistä alueista
erityistä huomiota kiinnitetään 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
sekä saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Koheesiorahaston investointeja 
suunnataan useille keskeisille 
painopistealoille, joilla taloudellinen ja 
sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa edelleen, 
ja niissä keskitytään erityisesti maaseutu-
ja kaupunkialueiden eroihin, jolloin 
köyhyydestä ja pysähtyneisyydestä 
kärsivät maaseutualueet jäävät 
huomiotta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2018/XXX [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]16 vahvistetaan 
yhteiset säännöt, joita sovelletaan useisiin 
rahastoihin, mukaan lukien Euroopan 
aluekehitysrahastoon, jäljempänä ’EAKR’, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaan, 
jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahastoon, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon, 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2018/XXX [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]16 vahvistetaan 
yhteiset säännöt, joita sovelletaan useisiin 
rahastoihin, mukaan lukien Euroopan 
aluekehitysrahastoon, jäljempänä ’EAKR’, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaan, 
jäljempänä ’ESR+’, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoon, 
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jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastoon, jäljempänä 
’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastoon, 
jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen, 
jäljempänä ’BMVI’, jotka toimivat 
yhteisen kehyksen puitteissa, jäljempänä 
’rahastot’.

koheesiorahastoon, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoon, jäljempänä ’EMKR’, 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon, 
jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden 
rahastoon, jäljempänä ’ISF’, ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineeseen, jäljempänä ’BMVI’, 
jotka toimivat yhteisen kehyksen puitteissa, 
jäljempänä ’rahastot’.

_________________ _________________

16 [Full reference - new CPR]. 16 [Full reference - new CPR].

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 
artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
EAKR:n ja koheesiorahaston 
täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava 
huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 
artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
EAKR:n ja koheesiorahaston 
täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava 
huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
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Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua. 
EAKR:n ja koheesiorahaston tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
kestävä kehitys, saastuttaja maksaa 
-periaate sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden 
yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien valtiontukisääntöjen mukaisia.

Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua tai 
syrjäytymistä. EAKR:n ja 
koheesiorahaston tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
kestävä kehitys, saastuttaja maksaa 
-periaate sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista sekä ilmastonmuutoksen 
torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien 
valtiontukisääntöjen mukaisia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) EAKR:stä ja koheesiorahastosta 
tuettavien toiminnan lajien määrittämiseksi 
olisi vahvistettava erityiset 
toimintapoliittiset tavoitteet, joiden 
mukaisesti rahastoista myönnetään tukea. 
Näin voidaan varmistaa, että rahastoilla 
edistetään vähintään yhtä asetuksen (EU) 
2018/xxx [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista yhteisistä 
toimintapoliittisista tavoitteista.

(7) EAKR:stä ja koheesiorahastosta 
tuettavien toiminnan lajien määrittämiseksi 
olisi vahvistettava erityiset ja erilaisiin 
olosuhteisiin mukautetut 
yhdenmukaistetut toimintapoliittiset 
tavoitteet, joiden mukaisesti rahastoista 
myönnetään tukea. Näin voidaan 
varmistaa, että rahastoilla edistetään 
lisäarvon kasvattamista kullakin alueella 
sekä työpaikkojen luomista. Nämä 
tavoitteet eivät saisi millään tavoin 
vaarantaa ratkaisevan tärkeää 
yleistavoitetta, joka on Euroopan unionin 
eri alueiden välisten kehityserojen 
kaventaminen sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentäminen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Laadukkaat ja kaikkien saatavilla 
olevat julkiset palvelut ovat ratkaisevan 
tärkeitä alueellisten ja sosiaalisten erojen 
kaventamisessa, sosiaalisen koheesion ja 
aluekehityksen edistämisessä sekä 
asukkaiden ja yritysten kannustamisessa 
jäämään alueelleen ja erityisesti 
vähemmän kehittyneille alueille.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) EAKR:n ja koheesiorahaston 
investoinnit olisi ohjattava kestävän ja 
esteettömän alueellisen ja paikallisen 
liikkuvuuden kehittämiseen etenkin 
alueilla, joilla ei ole talouden elpymisen ja 
kasvun mahdollistavia voimavaroja, sekä 
harvaan asutuilla alueilla, joilla vakavat 
puutteet liikkuvuudessa muodostavat 
rakenteellisen esteen kehitykselle.

Tarkistus 8

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 ja 
nopean, myös maaseutualueet kattavan
digitaalisen infrastruktuuriverkon 
kehittämistä sekä puhdasta ja kestävää 
multimodaalista kaupunki- ja 
maaseutuliikennettä, mikä parantaa 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota niin, että se voi tehokkaasti 
torjua ilmastonmuutosta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Investoinneissa unionin 
maaseutualueiden digitaalisiin verkkoihin 
piilee yhä potentiaalia, ne ovat merkittävä 
keino luoda uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia, esimerkiksi 
täsmäviljelyn ja biotalouden saralla, ja ne 
voivat auttaa saavuttamaan digitaalisen 
infrastruktuuriverkon ja puhtaan ja 
kestävän multimodaalisen 
kaupunkiliikenteen kehittämiseen liittyvät 
EU:n tavoitteet.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) EAKR:stä ja koheesiorahastosta 
tuettavilla toimilla olisi saavutettava 
tuloksia tavoitteissa, jotka sisältyvät 
yhdennettyihin kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiin, jotka laaditaan 
[energiaunionin hallinnosta annetun 
asetuksen] mukaisesti, ja niissä olisi 
noudatettava näitä suunnitelmia koskevia 
komission suosituksia sekä sisällön että 
rahoituksen osalta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) EAKR:n olisi myötävaikutettava 
keskeisimmän alueellisen epätasapainon 
poistamiseen unionissa ja alueiden välisten 

(17) EAKR:n olisi myötävaikutettava 
todelliseen lähentymiseen, keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
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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 
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.

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 erityisolosuhteiden sanelemat 
oikeutetut 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 
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.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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 
soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin.

(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
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevien, syrjäytyneiden ja eristyksissä 
elävien yhteisöjen hyväksi, 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 
soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kestävän kaupunkikehityksen 
turvaamiseksi katsotaan tarpeelliseksi 
tukea yhdennettyä alueellista kehitystä, 
jotta voidaan vastata tehokkaammin 

(25) Kestävän kaupunkikehityksen 
turvaamiseksi katsotaan tarpeelliseksi 
tukea yhdennettyä alueellista kehitystä, 
jotta voidaan vastata tehokkaammin 



AD\1164793FI.docx 11/28 PE623.919v02-00

FI

taloudellisiin sekä ympäristöön, ilmastoon 
ja väestörakenteeseen liittyviin ja 
sosiaalisiin haasteisiin kaupunkialueilla, 
mukaan lukien toiminnalliset 
kaupunkialueet, samalla kun otetaan 
huomioon tarve edistää kaupunki- ja 
maaseutualueiden välisiä yhteyksiä. 
Periaatteet, joiden perusteella valitaan 
kaupunkialueet, joilla on määrä toteuttaa 
niiden kestävää kaupunkikehitystä tukevia 
yhdennettyjä toimenpiteitä, ja näitä 
toimenpiteitä koskevat alustavat määrät 
olisi vahvistettava Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
mukaisissa ohjelmissa siten, että vähintään 
kuusi prosenttia EAKR:n varoista 
kohdennetaan tähän tarkoitukseen 
kansallisella tasolla. Lisäksi olisi 
vahvistettava, että tätä prosenttiosuutta on 
noudatettava koko ohjelmakauden ajan 
silloin, kun varoja siirretään ohjelman 
toimintalinjojen tai eri ohjelmien välillä, 
mukaan lukien väliarvioinnissa.

taloudellisiin sekä ympäristöön, ilmastoon 
ja väestörakenteeseen liittyviin ja 
sosiaalisiin haasteisiin kaupunki- ja 
maaseutualueilla, samalla kun otetaan 
huomioon tarve edistää kaupunki- ja 
maaseutualueiden välisiä yhteyksiä ja 
lisätä yhteistyötä. Periaatteet, joiden 
perusteella valitaan kaupunkialueet, joilla 
on määrä toteuttaa niiden kestävää 
kaupunkikehitystä tukevia yhdennettyjä 
toimenpiteitä, ja näitä toimenpiteitä 
koskevat alustavat määrät olisi 
vahvistettava Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa 
siten, että vähintään kuusi prosenttia 
EAKR:n varoista kohdennetaan tähän 
tarkoitukseen kansallisella tasolla. Lisäksi 
olisi vahvistettava, että tätä 
prosenttiosuutta on noudatettava koko 
ohjelmakauden ajan silloin, kun varoja 
siirretään ohjelman toimintalinjojen tai eri 
ohjelmien välillä, mukaan lukien 
väliarvioinnissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
myös erityistavoitteet ja koheesiorahastosta 
asetuksen (EU) 2018/xxxx [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa] tarkoitettuun 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun 
-tavoitteeseen osoitettavan tuen 
soveltamisala.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
myös erityistavoitteet ja koheesiorahastosta 
asetuksen (EU) 2018/xxxx [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [4 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa] tarkoitettuun 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun 
-tavoitteeseen osoitettavan tuen 
soveltamisala. Lisäksi sillä täydennetään 
maaseudun kehittämispolitiikkaa 
tukemalla tasapainoista aluekehitystä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

a) älykkäämpi Eurooppa edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia (toimintapoliittinen tavoite 1); 
tähän tavoitteeseen päästään

a) yhteenkuuluvampi ja 
yhteisvastuullisempi Eurooppa edistämällä
taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten 
erojen vähentämistä ja innovatiivisia ja 
älykkäitä taloudellisia muutoksia 
(toimintapoliittinen tavoite 1); tähän 
tavoitteeseen päästään

Perustelu

EAKR ja koheesiorahasto ovat koheesiopolitiikan keskeisiä välineitä, ja niiden tavoitteisiin 
olisi sen vuoksi sisällytettävä erityisesti yhteenkuuluvuuden edistäminen ja erojen 
kaventaminen.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

i) parantamalla tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönottoa;

i) parantamalla tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia, kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönottoa sekä 
teknologian saavutettavuutta, käyttöä ja 
laatua;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hyödyntämällä digitalisaation etuja 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon 
hyväksi;

ii) hyödyntämällä digitalisaation etuja 
kansalaisten, yritysten, julkisten palvelujen
ja julkishallinnon hyväksi;

Perustelu

Julkiset palvelut ovat ratkaisevan tärkeitä yhteenkuuluvuuden ja aluekehityksen edistämiseksi 
sekä yritystoiminnan ja asutuksen säilyttämiseksi erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) edistämällä laadukkaita, 
nykyaikaisia ja kaikkien saatavilla olevia 
julkisia palveluja;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) parantamalla pk-yritysten kasvua ja 
kilpailukykyä;

iii) parantamalla ja tukemalla pk-
yritysten kasvua ja kilpailukykyä
maaseutualueilla;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) kehittämällä taitoja älykästä 
erikoistumista, teollisuuden 
muutosprosessia ja yrittäjyyttä varten;

iv) kehittämällä taitoja älykästä 
erikoistumista, teollisuuden 
muutosprosessia, maaseudun kehittämistä 
ja älykkääseen erikoistumiseen tarvittavaa 
infrastruktuuria, teollisuuden alasajosta 
kärsineiden alueiden 
uudelleenteollistamista ja yrittäjyyttä 
varten;

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus
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iv a) edistämällä väestökadosta ja 
luonnonhaitoista kärsivien alueiden 
talouden elvyttämistä ja piristämistä;

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

iv b) tukemalla uusyritysekosysteemejä;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ehkäisemistä ja hallinnointia 
(toimintapoliittinen tavoite 2); tähän 
tavoitteeseen päästään

b) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä ja tukemalla puhdasta ja 
oikeudenmukaista energiakäännettä, 
vihreitä ja sinisiä investointeja sekä 
kulutuksen vähentämistä, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ehkäisemistä ja hallinnointia 
(toimintapoliittinen tavoite 2); tähän 
tavoitteeseen päästään

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kehittämällä älykkäitä 
energiajärjestelmiä ja -verkkoja ja älykästä 
energian varastointia paikallistasolla;

iii) kehittämällä älykkäitä 
energiajärjestelmiä, älykkäitä verkkoja ja 
älykästä energian varastointia 
paikallistasolla sekä perustamalla 
energiaosuuskuntia;
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Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) edistämällä kulutuksen 
vähentämistä;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) edistämällä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista, riskien ehkäisemistä sekä 
katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta;

iv) edistämällä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista, riskien ehkäisemistä ja 
hallintaa sekä luonnonkatastrofivalmiutta
ja -palautuvuutta, etenkin 
ekosysteemilähtöisiä toimintamalleja;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) edistämällä biologista 
monimuotoisuutta ja vihreää 
infrastruktuuria kaupunkiympäristössä ja 
vähentämällä saastumista;

vii) edistämällä biologista 
monimuotoisuutta ja vihreää 
infrastruktuuria kaupunki- ja 
maaseutuympäristössä ja vähentämällä 
ilman, veden ja maaperän saastumista, 
melu- ja valosaastetta sekä jätettä; 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) parantamalla digitaalisia yhteyksiä; i) parantamalla digitaalisia yhteyksiä
ja turvaamalla nopeiden 
internetyhteyksien saatavuus, etenkin 
harvaan asutuilla maaseutualueilla, jotka 
eivät ole kovin houkuttavia kaupallisten 
toimijoiden kannalta;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kehittämällä kestävää, 
ilmastonmuutoksen kestävää, älykästä, 
turvallista ja intermodaalista Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa (TEN-T);

ii) kehittämällä kestävää, 
ilmastonmuutoksen kestävää, älykästä, 
turvallista ja intermodaalista Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) ja 
etenkin luomalla unioniin sellainen 
liikenneverkko, joka yhdistää 
maaseutukeskuksia toisiinsa eikä vain 
pääkaupunkeihin tai suuriin
kaupunkikeskuksiin;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) edistämällä kestävää 
multimodaalista kaupunkiliikennettä;

iv) edistämällä kestävää 
multimodaalista liikennettä sekä 
kaupunki- että maaseutualueilla;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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iv a) hyödyntämällä digitaalista 
teknologiaa Euroopan maaseutualueiden 
haasteiden ratkaisemisessa;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) edistämällä liikkuvuutta 
maaseudulla;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tehostamalla työmarkkinoita ja 
parantamalla laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta sosiaalisen innovoinnin ja 
infrastruktuurin kehittämisen avulla;

i) tehostamalla työmarkkinoita ja 
parantamalla laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta ja tukemalla työntekijöiden 
liikkuvuutta kehittämällä sosiaalista 
innovointia ja infrastruktuuria sellaiseksi, 
että se edistää tasapainoista aluekehitystä 
kautta unionin, niin että kiinnitetään 
erityistä huomiota koulutukseen, taitojen 
kehittämiseen ja työpaikkoihin 
maaseutualueilla;

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

i a) turvaamalla maaseudun 
elinkeinoelämän ja maaseutuyhteisöjen 
tasapainoinen alueellinen kehitys, myös 
työpaikkojen luominen ja säilyttäminen;
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) tuomalla arvokkaita 
työmahdollisuuksia maaseutuväestön 
saataville;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) helpottamalla pääsyä osallistaviin 
ja laadukkaisiin, koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen liittyviin 
palveluihin kehittämällä infrastruktuuria;

ii) helpottamalla pääsyä koulutukseen, 
esiopetukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
liittyviin osallistaviin ja laadukkaisiin 
palveluihin erityisesti lujittamalla 
oppilaitosten ja talous- ja liike-elämän 
välisiä yhteyksiä ja kehittämällä 
infrastruktuuria;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) parantamalla syrjäytyneiden 
yhteisöjen, maahanmuuttajien ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
sosioekonomista integrointia yhdennettyjen 
toimenpiteiden, muun muassa asumis- ja 
sosiaalipalvelujen, kautta;

iii) parantamalla syrjäytyneiden 
yhteisöjen ja muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien, myös syrjäisillä 
maaseutualueilla työskentelevien 
henkilöiden, kuten viljelijöiden ja 
kalastajien, sosioekonomista integrointia 
yhdennettyjen toimenpiteiden, muun 
muassa asumis- ja sosiaalipalvelujen sekä 
koulutuksen, kautta;
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Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) parantamalla ikääntyneiden 
pääsyä hoitoon ja painottamalla etenkin 
kotihoitoa ja hoitopalvelujen tarjoamista 
muualla kuin laitoksissa;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii b) tukemalla maaseutualueilla 
maahanmuuttajia ja erityisesti 
kausityöntekijöitä, joilla voi olla 
vaikeuksia integroitua 
maaseutuyhteisöihin;

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

iv) varmistamalla tasavertainen pääsy
terveydenhuoltoon kehittämällä 
infrastruktuuria, mukaan lukien 
perusterveydenhuoltoa;

iv) edistämällä tasavertaista pääsyä
terveydenhuoltoon kehittämällä 
infrastruktuuria, mukaan lukien 
perusterveydenhuoltoa ja äitiyshuoltoa, 
erityisesti syrjäisillä maaseutualueilla;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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e) lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa edistämällä kestävää ja 
integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu-
ja rannikkoalueilla sekä paikallisia 
aloitteita (toimintapoliittinen tavoite 5); 
tähän tavoitteeseen päästään

e) lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa edistämällä kestävää ja 
integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu-, 
saari- ja rannikkoalueilla, kaupunki- ja 
maaseutualueiden kumppanuuksia sekä 
paikallisia aloitteita (toimintapoliittinen 
tavoite 5); tähän tavoitteeseen päästään

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
paikallista kehitystä, kulttuuriperintöä ja 
turvallisuutta, mukaan lukien maaseutu- ja 
rannikkoalueilla, myös paikallisyhteisöjen 
omien kehittämishankkeiden avulla.

ii) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
paikallista kehitystä, kulttuuriperintöä ja 
turvallisuutta, erityisesti maaseutu-, saari-
ja rannikkoalueilla, myös 
paikallisyhteisöjen omien 
kehittämishankkeiden avulla ja 
paikallisten toimintaryhmien välityksellä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) huolehtimalla kaupunkien ja 
maaseudun välisistä yhteyksistä, jotta 
voidaan vastata haasteisiin, jotka liittyvät 
toiminnallisten alueiden työllisyyteen ja 
työmarkkinoihin, eri alojen välisiin 
riippuvuussuhteisiin, 
työmatkaliikenteeseen, väestörakenteen 
muutoksiin, kulttuuri- ja 
luonnonperintöön, ilmastonmuutoksesta 
johtuvaan haavoittuvuuteen, 
maankäyttöön ja luonnonvarojen hoitoon, 
institutionaalisiin ja hallinnollisiin 
järjestelyihin, liitettävyyteen ja 
saavutettavuuteen.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) edistämällä älykkäiden kylien 
käsitettä kaupunki- ja maaseutualueiden 
kehityserojen kaventamiseksi;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ryhmän 1 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 85 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittisiin tavoitteisiin 1 ja 2 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
60 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 1;

a) ryhmän 1 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 85 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittisiin tavoitteisiin 1 ja 2 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
65 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 1;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ryhmän 2 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 45 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
30 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 2;

b) ryhmän 2 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 45 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
35 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 2;
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Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

a) infrastruktuuri-investoinnit; a) infrastruktuuri-investoinnit, joissa 
painopiste on maaseutualueiden tieto- ja 
viestintäteknisessä infrastruktuurissa;

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

b) investoinnit palvelujen saantiin; b) investoinnit palvelujen ja taitojen 
saantiin keskittyen erityisesti heikommassa 
asemassa oleviin, syrjäytyneisiin ja 
eroteltuihin yhteisöihin;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

d a) innovointi ja tutkimus;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedotus, viestintä, tutkimukset, 
verkostoituminen, yhteistyö, kokemusten 
vaihto ja toiminta, johon liittyy klustereita;

e) tiedotus, viestintä, tutkimukset, 
verkostoituminen ja verkostojen 
ylläpitäminen, yhteistyö, kokemusten 
vaihto ja toiminta, johon liittyy klustereita;
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Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

e a) investoinnit innovointiin, myös 
sosiaaliseen innovointiin, ja teknologiaan 
maaseudun kehittämisen edistämiseksi ja 
unionin maaseutualueiden lupaavan 
tulevaisuuden turvaamiseksi;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vähähiilinen talous.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

a) ympäristöinvestoinnit, mukaan 
lukien kestävään kehitykseen ja energiaan 
liittyvät investoinnit, joista koituu 
ympäristöhyötyjä;

a) ympäristöinvestoinnit, mukaan 
lukien kestävään kehitykseen ja energiaan 
liittyvät investoinnit, joissa keskitytään 
energiaosuuskuntien vahvistamiseen ja 
sähköntuotannon hajauttamiseen ja joista 
koituu ympäristöhyötyjä;

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

a a) taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
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kaventaminen;

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kestävän kehityksen edistäminen.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukainen tasapaino a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen investointien 
välillä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava sellainen
tasapaino a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
investointien välillä, joka on kansallisella 
tasolla oikeudenmukainen, 
oikeasuhtainen ja asianmukainen.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) investoinnit 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, 
joilla on vähintään kaksi vastaavaan 
luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa,

Poistetaan.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kestävä kaupunkikehitys Kestävä kaupunki- ja maaseutukehitys
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:stä tuetaan yhdennettyä 
alueellista kehitystä alueellisten 
strategioiden pohjalta asetuksen (EU) 
2018/xxxx [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [23] artiklan mukaisesti 
keskittyen kaupunkialueisiin, jäljempänä 
’kestävä kaupunkikehitys’, molempien
kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden mukaisissa 
ohjelmissa.

1. EAKR:stä tuetaan yhdennettyä 
alueellista kehitystä alueellisten 
strategioiden pohjalta asetuksen (EU) 
2018/xxxx [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [23] artiklan mukaisesti 
keskittyen kaupunki- ja 
maaseutualueisiin, jäljempänä ’kestävä 
kaupunki- ja maaseutukehitys’, 
molempien kyseisen asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
mukaisissa ohjelmissa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 6 prosenttia Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen, 
teknistä apua lukuun ottamatta, 
kansallisella tasolla osoitetuista EAKR:n 
resursseista on kohdennettava kestävään 
kaupunkikehitykseen yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen, yhdennettyjen 
alueellisten investointien tai muun 
alueellisen välineen muodossa 
toimintapoliittisen tavoitteen 5 mukaisesti.

Vähintään 6 prosenttia Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen, 
teknistä apua lukuun ottamatta, 
kansallisella tasolla osoitetuista EAKR:n 
resursseista on kohdennettava kestävään 
kaupunki- ja maaseutukehitykseen
yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen, 
yhdennettyjen alueellisten investointien tai 
muun alueellisen välineen muodossa 
toimintapoliittisen tavoitteen 5 mukaisesti.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – Toimintapoliittinen tavoite 2 – Tuotokset – RCO 22 ja RCO 97

Komission teksti Tarkistus

RCO 22 – Uusiutuvan energian 
lisätuotantokapasiteetti (josta 

RCO 22 – Kestävän uusiutuvan energian 
lisätuotantokapasiteetti (josta 
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sähköenergiaa, lämpöenergiaa) sähköenergiaa, lämpöenergiaa)

RCO 97 – Tuettujen energiayhteisöjen ja 
uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 
lukumäärä*

RCO 97 – Tuettujen energiayhteisöjen ja 
kestävää uusiutuvaa energiaa tuottavien 
yhteisöjen lukumäärä*

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – Toimintapoliittinen tavoite 2 – Tuotokset – RCR 31 ja RCR 32

Komission teksti Tarkistus

RCR 31 – Tuotettu uusiutuva energia 
yhteensä (josta sähköenergiaa, 
lämpöenergiaa)

RCR 31 Tuotettu kestävä uusiutuva 
energia yhteensä (josta sähköenergiaa, 
lämpöenergiaa)

RCR 32 – Uusiutuva energia: verkkoon 
liitetty kapasiteetti (toiminnassa)*

RCR 32 – Kestävä uusiutuva energia: 
verkkoon liitetty kapasiteetti 
(toiminnassa)*

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – Toimintapoliittinen tavoite 2 – Tuotokset – RCR 51

Komission teksti Tarkistus

RCR 51 – Melua vähentävistä toimista 
hyötyvä asukasmäärä

RCR 51 – Ilman, veden ja maaperän 
saastumista sekä melu- ja valosaastetta
vähentävistä toimista hyötyvä asukasmäärä

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – Toimintapoliittinen tavoite 2 – Tuotokset – RCO 39

Komission teksti Tarkistus

RCO 39 – Ilmanlaadun
seurantajärjestelmät asennettu

RCO 39 – Ilman, veden ja maaperän 
saastumisen sekä melu- ja valosaasteen
seurantajärjestelmät asennettu
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