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LYHYET PERUSTELUT

1. Komission ehdotus 

Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja koheesiorahastoa koskevassa asetusehdotuksessa 
vahvistetaan keskeiset tavoitteet näiden rahastojen toteuttamiseksi.

Asetuksessa vahvistetaan kansallisen tason temaattinen keskittäminen, jotta jäsenvaltioita 
voidaan ohjata varojen käyttöönottamisessa. Komissio ehdottaa, että valtaosa varoista (65–
85 prosenttia) kohdennetaan tukemaan 1) ”älykkäämpää Eurooppaa” ja 2) ”vihreämpää, 
vähähiilistä Eurooppaa” koskevien toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Kyseiset 
tavoitteet on määritelty kaikkia EU:n rahastoja koskevista yhteisistä säännöksistä annetussa 
asetuksessa.

Asetuksessa vahvistetaan myös rajoittava luettelo toimista, joille ei voida myöntää tukea ja 
jotka jäävät rahastojen soveltamisalan ulkopuolelle.

Lisäksi asetuksessa vahvistetaan luettelo seurantaindikaattoreista sekä lähestymistapa 
tiettyihin erityisalueisiin, mukaan lukien kestävä kaupunkikehitys, ja syrjäisimpiin alueisiin.

2. Valmistelijan ehdotukset

Valmistelija ehdottaa, että temaattista keskittämistä sovelletaan alueellisesti eikä kansallisesti, 
kuten nykyisessä asetuksessa säädetään, koska alueilla on paremmat valmiudet tarpeidensa ja 
painopisteidensä määrittämiseen. Samalla kannustetaan hajautettuun hallinnointiin EU:n 
rahaston toteuttamisessa.

Valmistelija ehdottaa myös temaattisen keskittämisen laajentamista muihin 
toimintapoliittisiin tavoitteisiin, jotta alueille voidaan antaa enemmän joustavuutta niiden 
käyttäessä EAKR:n varoja. Ottaen huomioon, että liikenne on keskeisessä asemassa unionin 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa, valmistelija ehdottaa, että temaattiseen 
keskittämiseen sisällytetään kolmas toimintapoliittinen tavoite: ”yhteenliitetty Eurooppa”.

Valmistelija haluaa myös parantaa alueiden joustavuutta, jolla voidaan tukea muita 
toimintapoliittisia tavoitteita, ja siksi hän ehdottaa, että ”älykkäämpää Eurooppaa” koskevaan 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen varattujen määrärahojen vähimmäisosuutta lasketaan 
nykyisestä 60 prosentista 30 prosenttiin kehittyneimpien alueiden kohdalla, 45 prosentista 
30 prosenttiin siirtymäalueiden kohdalla ja 35 prosentista 20 prosenttiin vähiten kehittyneiden 
alueiden kohdalla.

Koska liikenne on keskeisessä asemassa unionin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa, 
hän ehdottaa, että liikennettä varten otetaan käyttöön seuraavat uudet erityistavoitteet:

 älykkäämpää Eurooppaa koskevaan ensimmäiseen toimintapoliittiseen tavoitteeseen 
kuuluva erityistavoite, joka koskee älykästä liikkuvuutta ja liikennepalvelujen laatua;

 vihreämpää Eurooppaa koskevaan toiseen toimintapoliittiseen tavoitteeseen kuuluva 
erityistavoite, joka koskee kestävää liikkuvuutta;



PE626.999v04-00 4/31 AD\1171145FI.docx

FI

 vihreämpää Eurooppaa koskevaan toiseen toimintapoliittiseen tavoitteeseen kuuluva 
erityistavoite, joka koskee oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoittamista;

 yhteenliitetympää Eurooppaa koskevaan kolmanteen toimintapoliittiseen tavoitteeseen 
kuuluva erityistavoite, joka koskee liikkuvuutta alueellisen yhteenkuuluvuuden 
veturina;

 sosiaalisempaa Eurooppaa koskevaan neljänteen toimintapoliittiseen tavoitteeseen 
kuuluva erityistavoite, joka koskee julkisen liikenteen palvelujen saatavuutta.

Edistääkseen EAKR:n käyttämistä liikenteen saralla valmistelija ehdottaa myös, että 
poistetaan tiettyjä sääntöjä, jotka rajoittavat EAKR:n käyttämistä alueellisia lentoasemia ja 
liikkuvaa rautatiekalustoa varten.

Hän esittää myös tarkistuksia, joilla kannustetaan luomaan synergiaa EAKR:n, 
koheesiorahaston ja unionin talousarvion muiden välineiden välille Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen kehittämiseen investoimiseksi.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

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 
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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. 
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.

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, vähentämään alueellisia 
eroja, edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
torjumaan sukupuoleen, kansalaisuuteen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa 
tukea toimia, joilla millään tavalla 
edistetään erottelua. EAKR:n ja 
koheesiorahaston tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset 
unionin ilmastositoumukset, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää kestävää kehitystä, 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.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska maailmasta tulee koko ajan 
verkottuneempi ja koska väestörakenteessa 
ja muuttoliikkeessä tapahtuu jatkuvasti 
muutoksia, on selvää, että unionin 
maahanmuuttopolitiikka edellyttää yhteistä 
lähestymistapaa, joka perustuu synergiaan 
ja täydentävyyteen eri rahoitusvälineiden 
välillä. Jotta jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta ja vastuunjakoa 

(8) Koska maailmasta tulee koko ajan 
verkottuneempi ja koska väestörakenteessa 
ja muuttoliikkeessä tapahtuu jatkuvasti 
muutoksia, on selvää, että unionin 
maahanmuuttopolitiikka edellyttää yhteistä 
lähestymistapaa, joka perustuu synergiaan 
ja täydentävyyteen eri rahoitusvälineiden 
välillä. Jotta jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta ja vastuunjakoa 
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muuttoliikkeen hallinnan alalla voitaisiin 
tukea yhtenäisellä, vahvalla ja 
johdonmukaisella tavalla, EAKR:stä 
osoitettavalla tuella olisi edistettävä 
maahanmuuttajien pitkän aikavälin 
kotoutumista.

muuttoliikkeen hallinnan alalla voitaisiin 
tukea yhtenäisellä, vahvalla ja 
johdonmukaisella tavalla, EAKR:stä ja 
koheesiorahastosta osoitettavalla tuella 
olisi edistettävä maahanmuuttajien pitkän 
aikavälin kotoutumista.

Tarkistus 3

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 uusiin 
haasteisiin, varmistaa korkea 
turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 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.

Tarkistus 4

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 
liikenneinfrastruktuurin Euroopan 
laajuisten verkkojen ja kattavan ja nopean 
digitaalisen infrastruktuuriverkon 
kehittämistä sekä puhdasta, turvallista ja 
kestävää multimodaalista 
kaupunkiliikennettä.
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Tarkistus 5

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 
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.

(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,
”vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa”, 
”yhteenliitetympi Eurooppa” ja 
”sosiaalisempi Eurooppa”. Tämä 
temaattinen keskittäminen olisi toteutettava 
alueellisella tasolla samalla kun 
mahdollistetaan jousto yksittäisten 
ohjelmien tasolla.
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Tarkistus 6

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 
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 ja 
EAKR:stä olisi voitava tukea ympäristöön 
ja TEN-T-verkkoon liittyviä investointeja. 
EAKR:n osalta toimintojen luetteloa olisi 
yksinkertaistettava, ja rahastosta olisi 
voitava tukea infrastruktuuri-investointeja, 
olemassa olevien tunnelien ja siltojen 
turvallisuutta, 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.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksessa (EU) N:o 1316/2013 
tarkoitettuja, Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevia hankkeita 

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

rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta ja 
EAKR:stä, ja niitä hallinnoidaan sekä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa että 
suoraan Verkkojen Eurooppa -välineen 
puitteissa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Lisäksi olisi pyrittävä EAKR:n ja 
muiden suoraan hallinnoitavien 
välineiden, kuten Verkkojen Eurooppa 
-välineen ja tulevan InvestEU-ohjelman 
rahoitusvälineiden synergiaan, jotta 
voidaan optimoida unionin talousarviosta 
kokonaan tai osittain rahoitettujen 
liikenneinvestointien lisäarvo.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
hyväksymällä SEUT-sopimuksen 349 
artiklan mukaisia toimenpiteitä, joilla 
syrjäisimmille alueille myönnetään 
lisämääräraha korvaamaan 
lisäkustannuksia, joita näillä alueilla 
aiheutuu yhdestä tai useammasta SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa mainitusta 
pysyvästä rajoituksesta, joita ovat syrjäinen 
sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä 
taloudellinen riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista ja joiden pysyvyys ja 
yhteisvaikutukset haittaavat vakavasti 
näiden alueiden kehitystä. Tämä 
lisämääräraha voi kattaa investoinnit, 
toimintakustannukset ja julkisen palvelun 
velvoitteet, joilla on tarkoitus korvata 

(27) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
hyväksymällä SEUT-sopimuksen 349 
artiklan mukaisia toimenpiteitä, joilla 
syrjäisimmille alueille myönnetään 
lisämääräraha korvaamaan 
lisäkustannuksia, joita näillä alueilla 
aiheutuu yhdestä tai useammasta SEUT-
sopimuksen 349artiklassa mainitusta 
pysyvästä rajoituksesta, joita ovat syrjäinen 
sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä 
taloudellinen riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista ja joiden pysyvyys ja 
yhteisvaikutukset haittaavat vakavasti 
näiden alueiden kehitystä. Tämä 
lisämääräraha voi kattaa investoinnit, 
toimintakustannukset ja julkisen palvelun 
velvoitteet, joilla on tarkoitus korvata 
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edellä mainituista rajoituksista aiheutuvat 
lisäkustannukset. Toimintatuella voidaan 
kattaa rahdinkuljetuspalveluista ja 
kuljetuspalvelujen käynnistämisestä 
aiheutuvia menoja sekä sellaisista toimista 
aiheutuvia menoja, jotka liittyvät 
varastointirajoitteisiin, tuotantovälineiden 
liialliseen kokoon ja huoltoon sekä 
henkilöresurssien niukkuuteen paikallisilla 
markkinoilla. Kuten kaikkien EAKR:stä ja 
koheesiorahastosta yhteisrahoitettavien 
toimien kohdalla, EAKR:stä toiminta- ja 
investointituen rahoittamiseen 
syrjäisimmillä alueilla osoitettavan tuen 
olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien 
valtiontukisääntöjen mukaista.

edellä mainituista rajoituksista aiheutuvat 
lisäkustannukset. Toimintatuella voidaan 
kattaa rahdinkuljetuspalveluista, vihreästä 
logistiikasta, liikkuvuuden hallinnasta ja 
kuljetuspalvelujen käynnistämisestä 
aiheutuvia menoja sekä sellaisista toimista
aiheutuvia menoja, jotka liittyvät 
varastointirajoitteisiin, tuotantovälineiden 
liialliseen kokoon ja huoltoon sekä 
henkilöresurssien niukkuuteen paikallisilla 
markkinoilla. Kuten kaikkien EAKR:stä ja 
koheesiorahastosta yhteisrahoitettavien 
toimien kohdalla, EAKR:stä toiminta- ja 
investointituen rahoittamiseen 
syrjäisimmillä alueilla osoitettavan tuen 
olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108artiklaan sisältyvien 
valtiontukisääntöjen mukaista.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 11

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 ja julkishallinnon 
hyväksi ja parantamalla digitaalisia 
yhteyksiä;

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

iii) parantamalla pk-yritysten kasvua ja 
kilpailukykyä;

iii) parantamalla pk-yritysten kasvua ja 
kestävyyttä;

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) kehittämällä älykkäitä, turvallisia 
ja yhteentoimivia liikennemuotoja;

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

v a) edistämällä vähäpäästöistä ja 
multimodaalista liikkuvuutta;

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) tukemalla rakennemuutosta, jotta 
voidaan toteuttaa siirtyminen 
vähähiiliseen energiantuotantoon;

Tarkistus 16

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 rajatylittäviä yhteyksiä;

Tarkistus 17

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, 
suojattua ja turvallista ja intermodaalista 
Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-
T);

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kehittämällä kestävää, 
ilmastonmuutoksen kestävää, älykästä ja 
intermodaalista kansallista, alueellista ja 
paikallista liikkuvuutta, mukaan lukien 
yhteyksien parantamista TEN-T-verkon ja 
rajatylittävän liikkuvuuden osalta;

iii) kehittämällä kestävää, 
ilmastonmuutoksen kestävää, älykästä, 
suojattua, turvallista ja intermodaalista 
kansallista, alueellista ja paikallista 
liikkuvuutta, mukaan lukien yhteyksien 
parantamista TEN-T-verkon, rajatylittävän 
liikkuvuuden ja syrjäisimpien alueiden 
yhteyksien osalta;

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

iv) edistämällä kestävää 
multimodaalista kaupunkiliikennettä;

iv) edistämällä kestävää 
multimodaalista ja esteetöntä 
kaupunkiliikennettä, mukaan lukien 
kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja jaettu 
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liikkuvuus;

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) parantamalla osallistavien ja 
laadukkaiden julkisen liikenteen 
palvelujen saatavuutta;

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

i) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
kehitystä, kulttuuriperintöä ja turvallisuutta 
kaupunkialueilla;

i) edistämällä integroitua sosiaalista, 
taloudellista ja ympäristöön liittyvää 
kehitystä, kulttuuriperintöä, matkailua ja 
turvallisuutta kaupunkialueilla;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta
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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, 
matkailualaa ja turvallisuutta, mukaan 
lukien maaseutu- ja rannikkoalueilla sekä 
syrjäisimmillä alueilla, myös 
paikallisyhteisöjen omien 
kehittämishankkeiden avulla.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
lisätään kestävää matkailua edistävien 
alueiden houkuttelevuutta matkakohteina.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen puitteissa 
toteutettavien ohjelmien osalta EAKR:stä 
osoitettavat kokonaisresurssit on kussakin 
jäsenvaltiossa keskitettävä kansallisella
tasolla 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

1. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen puitteissa 
toteutettavien ohjelmien osalta EAKR:stä 
osoitettavat kokonaisresurssit on kussakin 
jäsenvaltiossa keskitettävä alueellisella
tasolla 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse tuen temaattisesta 
keskittämisestä syrjäisimpiä alueita 

2. Kun on kyse tuen temaattisesta 
keskittämisestä jäsenvaltioiden 
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käsittävissä jäsenvaltioissa, on erotettava 
toisistaan ne EAKR:n resurssit, jotka 
osoitetaan erikseen syrjäisimpiä alueita 
koskeville ohjelmille, ja kaikille muille 
alueille osoitetut resurssit.

syrjäisimmille alueille, on erotettava 
toisistaan ne EAKR:n resurssit, jotka 
osoitetaan erikseen syrjäisimpiä alueita 
koskeville ohjelmille, ja kaikille muille 
alueille osoitetut resurssit.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot luokitellaan
bruttokansantulosuhteen perusteella 
seuraavasti:

Alueet luokitellaan asetuksen (EU) 
2018/xxxx [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 102 artiklan mukaisesti:

a) jäsenvaltiot, joiden
bruttokansantulosuhde on vähintään 
100 prosenttia EU:n keskiarvosta, 
jäljempänä ’ryhmä 1’;

a) vähemmän kehittyneet alueet, 
joiden BKT asukasta kohden on alle 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n
keskiarvosta, jäljempänä ’vähemmän 
kehittyneet alueet’;

b) jäsenvaltiot, joiden
bruttokansantulosuhde on vähintään 
75 prosenttia ja alle 100 prosenttia EU:n 
keskiarvosta, jäljempänä ’ryhmä 2’;

b) siirtymäalueet, joiden BKT 
asukasta kohden on 75–100 prosenttia 27 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
jäljempänä ’siirtymäalueet’;

c) jäsenvaltiot, joiden
bruttokansantulosuhde on alle 
75 prosenttia EU:n keskiarvosta, 
jäljempänä ’ryhmä 3’.

c) kehittyneemmät alueet, joiden
BKT asukasta kohden on yli 
100 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n
BKT:n keskiarvosta, jäljempänä
’kehittyneemmät alueet’.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa sovellettaessa 
bruttokansantulosuhteella tarkoitetaan 
ostovoimastandardina ilmaistun, vuosia 
2014–2016 koskevien unionin lukujen 
perusteella asukasta kohti lasketun 
jäsenvaltion bruttokansantulon suhdetta 
ostovoimastandardina ilmaistun, asukasta 

Poistetaan.
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kohti lasketun 27 jäsenvaltion unionin 
bruttokansantulon keskiarvoon samalla 
viitekaudella.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen kuuluvista 
syrjäisimpiä alueita koskevista ohjelmista, 
ne luokitellaan ryhmään 3.

Kun on kyse Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen kuuluvista 
syrjäisimpiä alueita koskevista ohjelmista, 
ne luokitellaan ryhmään ”vähemmän 
kehittyneet alueet”.

Tarkistus 30

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 60 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittisiin tavoitteisiin 1 ja 2 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
60 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 1;

Tarkistus 31

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 

b) ryhmän 2 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 20 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
30 prosenttia toimintapoliittiseen 
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tavoitteeseen 2; tavoitteeseen 2; 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ryhmän 3 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 35 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
30 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 2.

c) ryhmän 3 jäsenvaltioiden on 
osoitettava vähintään 15 prosenttia kaikista 
EAKR:n varoista muihin toimintalinjoihin 
kuin toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1 
liittyvään tekniseen apuun, ja vähintään 
30 prosenttia toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 2.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) infrastruktuuri-investoinnit; a) infrastruktuuri-investoinnit, 
erityisesti EU:n tason lisäarvoa tuottaviin 
Euroopan laajuisiin liikenne-, energia- ja 
digitaaliverkkoihin sekä olemassa olevien 
liikenneinfrastruktuurien, kuten siltojen 
ja tunneleiden, turvallisuuden 
parantamiseen;

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

b a) investoinnit kestävään 
kaupunkiliikenteeseen sekä julkiseen 
liikenteeseen ja pyöräteihin;
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Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

e a) rahoitus rautatieliikenteessä 
käytettävän liikkuvan kaluston 
hankintaan;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa esitetyn, 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 1 
kuuluvan erityistavoitteen edistämiseksi 
EAKR:stä tuetaan myös koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää toimintaa.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv
alakohdassa esitetyn, toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 1 kuuluvan erityistavoitteen 
ja 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
esitetyn, toimintapoliittiseen tavoitteeseen 
4 kuuluvan erityistavoitteen edistämiseksi 
EAKR:stä tuetaan myös koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää toimintaa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EAKR:stä Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen siirrettävä määrä on 
käytettävä asetuksen (EU) [Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annettu uusi asetus] 
säännösten mukaisesti.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) investoinnit TEN-T-verkkoon; b) investoinnit TEN-T-verkkoon ja 
kestävään liikkuvuuteen;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) investoinnit lentoasemien 
infrastruktuuriin syrjäisimpiä alueita 
lukuun ottamatta;

Poistetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investoinnit jäännösjätteen 
käsittelylaitoksiin;

g) investoinnit jäännösjätteen 
käsittelylaitoksiin syrjäisimpiä alueita 
lukuun ottamatta;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rahoitus rautatieliikenteessä 
käytettävän liikkuvan kaluston 
hankintaan, paitsi jos se liittyy

Poistetaan.

i) asetuksen (EY) N:o 1370/2007, 
sellaisena kuin se on muutettuna, 
mukaisesti julkisen tarjouskilpailun 
perusteella annetun julkisen palvelun 
velvoitteen täyttämiseen;

ii) rautatieliikennepalvelujen 
tarjontaan linjoilla, jotka on avattu 
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kokonaisuudessaan kilpailulle, ja 
tuensaaja on asetuksen (EU) 2018/xxxx 
[InvestEU-asetus] perusteella 
rahoitukseen oikeutettu uusi tulokas.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 
3 kohdan e alakohdan i alakohdasta] 
johtuvan raportointivelvollisuuden 
noudattamiseksi komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toiminnan 
tuloksia koskevat tiedot liitteen II 
mukaisesti.

3. Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 
3 kohdan e alakohdan i alakohdasta] 
johtuvan raportointivelvollisuuden 
noudattamiseksi komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toiminnan 
tuloksia koskevat tiedot liitteen II 
mukaisesti. Tällaisia tietoja on käytettävä 
myös laadullisessa arvioinnissa, joka 
koskee edistymistä 2 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa.

Tarkistus 43

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 kaupunkialueisiin, jäljempänä 
’kestävä kaupunkikehitys’, ja ”kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmiin” 
molempien kyseisen asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
mukaisissa ohjelmissa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
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11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityinen syrjäisimmille alueille 
tarkoitettu lisämääräraha on käytettävä 
korvaamaan lisäkustannuksia, joita näillä 
alueilla aiheutuu niiden kehitystä 
haittaavasta yhdestä tai useammasta 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
mainitusta pysyvästä rajoituksesta.

1. Edellä olevaa 3 artiklaa ei 
sovelleta erityiseen syrjäisimmille alueille 
tarkoitettuun lisämäärärahaan. Erityinen 
syrjäisimmille alueille tarkoitettu 
lisämääräraha on käytettävä korvaamaan 
lisäkustannuksia, joita näillä alueilla 
aiheutuu niiden kehitystä haittaavasta 
yhdestä tai useammasta SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa mainitusta pysyvästä 
rajoituksesta.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 
kohdassa säädetään, EAKR:stä voidaan 
tukea tuotannollisia investointeja 
syrjäisimmillä alueilla toimiviin yrityksiin, 
yritysten koosta riippumatta.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 1 kohta – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

1. Älykkäämpi Eurooppa edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia

1. Kilpailukykyinen ja älykkäämpi 
Eurooppa lujittamalla sen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi



PE626.999v04-00 22/31 AD\1171145FI.docx

FI

Liite I – 1 taulukko – 3 kohta

Komission teksti

Toimintapoliittinen 
tavoite

Tuotokset Tulokset

(1) (2) (3)

3. Yhteenliitetympi 
Eurooppa lisäämällä 
liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan 
alueellista 
yhteenliittämistä

RCO 43 – Uusien teiden 
pituus – TEN-T-verkon 
tuki

RCR 55 – Vasta 
rakennettujen, korjattujen 
tai parannettujen teiden 
käyttäjät

RCO 44 – Uusien teiden 
pituus – muu tuki

RCR 56 – Paremmasta 
tieinfrastruktuurista 
aiheutuva ajansäästö

RCO 45 – Korjattujen tai 
parannettujen teiden 
pituus – TEN-T-verkko

RCR 101 – Paremmasta 
rautatieinfrastruktuurista 
aiheutuva ajansäästö

RCO 46 – Korjattujen tai 
parannettujen teiden 
pituus – muu

RCR 57 – Toiminnassa 
olevien Euroopan 
rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmällä 
varustettujen rautateiden 
pituus 

RCO 47 – Uusien 
rautateiden pituus – TEN-
T-verkon tuki

RCR 58 – Tuen piiriin 
kuuluvia rautateitä 
käyttävien matkustajien 
vuotuinen määrä

RCO 48 – Uusien 
rautateiden pituus – muu 
tuki

RCR 59 – Rautateiden 
rahtiliikenne

RCO 49 – Korjattujen tai 
parannettujen rautateiden 
pituus – TEN-T-verkko

RCR 60 – Sisävesiväylien 
rahtiliikenne

RCO 50 – Korjattujen tai 
parannettujen rautateiden 
pituus – muu

RCO 51 – Uusien tai 
parannettujen 
sisävesiväylien pituus –
TEN-T-verkko

RCO 52 – Uusien tai 
parannettujen 
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sisävesiväylien pituus –
muu

RCO 53 – Rautatieasemat 
ja tilat – uudet tai 
parannetut 

RCO 54 –
Intermodaaliyhteydet –
uudet tai parannetut

RCO 100 – Tuen piiriin 
kuuluvien satamien 
lukumäärä

RCO 55 – Raitiovaunu- ja 
metrolinjojen pituus –
uudet

RCR 62 – Julkisen 
liikenteen vuotuinen 
matkustajamäärä

RCO 56 – Raitiovaunu- ja 
metrolinjojen pituus –
korjatut/parannetut

RCR 63 –
Uusien/parannettujen 
raitiovaunu- ja 
metrolinjojen vuotuinen 
käyttäjämäärä

RCO 57 –
Ympäristöystävällinen 
liikkuva kalusto julkisessa 
liikenteessä

RCR 64 – Pyöräteiden 
vuotuinen käyttäjämäärä

RCO 58 – Tuen piiriin 
kuuluvat pyörätiet

RCO 59 – Tuen piiriin 
kuuluva vaihtoehtoisten 
polttoaineiden 
infrastruktuuri (lataus- tai 
tankkauspisteet)

Tarkistus

Toimintapoliittinen 
tavoite

Tuotokset Tulokset

(1) (2) (3)

3. Yhteenliitetympi 
Eurooppa lisäämällä 
liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan 
alueellista 
yhteenliittämistä

RCO 43 – Uusien teiden 
pituus – TEN-T-verkon 
tuki

RCR 55 – Vasta 
rakennettujen, korjattujen 
tai parannettujen teiden 
käyttäjät

RCO 44 – Uusien teiden 
pituus – muu tuki

RCR 56 – Paremmasta 
tieinfrastruktuurista 
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aiheutuva ajansäästö

RCO 45 – Korjattujen tai 
parannettujen teiden 
pituus – TEN-T-verkko

RCR 101 – Paremmasta 
rautatieinfrastruktuurista 
aiheutuva ajansäästö 

RCO 46 – Korjattujen tai 
parannettujen teiden 
pituus – muu

– sellaisten maantie- ja 
rautatietunnelien ja -
siltojen määrä, jotka 
tarkastetaan kolmen 
vuoden välein ja joita 
huolletaan hyvin 
turvallisuussyistä

RCO 47 – Uusien 
rautateiden pituus – TEN-
T-verkon tuki

RCO 48 – Uusien 
rautateiden pituus – muu 
tuki 

RCO 49 – Korjattujen tai 
parannettujen rautateiden 
pituus – TEN-T-verkko 

RCR 57 – Toiminnassa 
olevien Euroopan 
rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmällä 
varustettujen rautateiden 
pituus, mukaan lukien 
Euroopan 
rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmillä 
varustetut rajatylittävät 
rautatieyhteydet

RCO 50 – Korjattujen tai 
parannettujen rautateiden 
pituus – muu 

RCO 51 – Uusien tai 
parannettujen 
sisävesiväylien pituus –
TEN-T-verkko

RCR 58 – Tuen piiriin 
kuuluvia rautateitä 
käyttävien matkustajien 
vuotuinen määrä alle 50 
kilometrin, 50–300 
kilometrin ja yli 300 
kilometrin etäisyyksillä

RCO 52 – Uusien tai 
parannettujen 
sisävesiväylien pituus –
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muu

RCO 53 – Rautatieasemat 
ja tilat – uudet tai 
parannetut 

RCR 59 – Rautateiden 
rahtiliikenne

– Myös 
rautatiejärjestelmän 
esteettömyyttä koskevan 
komission asetuksen 
(TSI-PRM) mukaisten 
rautatieasemien määrä

– Sellaisten 
tavaravaunujen määrä, 
joihin on jälkiasennettu 
LL-jarruanturat melun 
vähentämiseksi

RCO 54 –
Intermodaaliyhteydet –
uudet tai parannetut

RCR 60 – Sisävesiväylien 
rahtiliikenne

RCO 100 – Tuen piiriin 
kuuluvien satamien 
lukumäärä

RCO 55 – Raitiovaunu- ja 
metrolinjojen pituus –
uudet

RCO 56 – Raitiovaunu- ja 
metrolinjojen pituus –
korjatut/parannetut

RCR 62 – Julkisen 
liikenteen vuotuinen 
matkustajamäärä

RCO 57 –
Ympäristöystävällinen 
liikkuva kalusto julkisessa 
liikenteessä

RCR 63 –
Uusien/parannettujen 
raitiovaunu- ja 
metrolinjojen vuotuinen 
käyttäjämäärä

RCO 58 – Tuen piiriin 
kuuluvat kävely- ja
pyörätiet

– Polkupyörien 
vuotuinen käyttäjämäärä

RCO 59 – Tuen piiriin 
kuuluva vaihtoehtoisten 
polttoaineiden 
infrastruktuuri (lataus- tai 
tankkauspisteet)

– Yksityisautoilijoiden, 
joukkoliikenteen (metro, 
raitiovaunu, linja-auto) 
käyttäjien, autojen 
yhteiskäytön ja 
kimppakyydin käyttäjien, 
pyöräilijöiden ja 
jalankulkijoiden 
intermodaalinen 
markkinaosuus 
(liikennemuotojakauma)

RCO 60 – Kaupungit, 
joissa on uusi tai 
parannettu digitoitu 

RCR 64 – Kävely- ja
pyöräteiden vuotuinen 
käyttäjämäärä
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kaupunkiliikennejärjestel
mä

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 taulukko – 5 kohta

Komission teksti

Toimintapoliittinen 
tavoite

Tuotokset Tulokset

(1) (2) (3)

5. Lähempänä kansalaisia 
oleva Eurooppa 
edistämällä kestävää ja 
integroitua kehitystä 
kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueilla sekä 
paikallisia aloitteita

RCO 74 – Yhdennettyjen 
kaupunkikehitysstrategioi
den piiriin kuuluva 
asukasmäärä

RCR 76 –
Kaupunkikehitysstrategioi
den laatimiseen ja 
toteuttamiseen osallistuvat 
sidosryhmät

RCO 75 – Yhdennetyt 
kaupunkikehitysstrategiat

RCR 77 –
Matkailijat/matkat tuen 
piiriin kuuluviin 
kohteisiin*  

RCO 76 –
Yhteistyöhankkeet

RCR 78 – Tuen piiriin 
kuuluvasta kulttuuri-
infrastruktuurista hyötyvät 
käyttäjät

RCO 77 – Tuen piiriin 
kuuluvan kulttuuri- ja 
matkailuinfrastruktuurin 
kapasiteetti

Tarkistus

Toimintapoliittinen 
tavoite

Tuotokset Tulokset

(1) (2) (3)

5. Lähempänä kansalaisia 
oleva Eurooppa 
edistämällä kestävää ja 
integroitua kehitystä 
kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueilla sekä 
paikallisia aloitteita

RCO 74 – Yhdennettyjen 
kaupunkikehitysstrategioi
den piiriin kuuluva 
asukasmäärä

RCR 76 –
Kaupunkikehitysstrategioi
den laatimiseen ja 
toteuttamiseen osallistuvat 
sidosryhmät
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– Olemassa olevien 
kestävän 
kaupunkiliikenteen 
suunnitelmien määrä

RCR 77 –
Matkailijat/matkat tuen 
piiriin kuuluviin 
kohteisiin* 

RCO 75 – Yhdennetyt 
kaupunkikehitysstrategiat

RCO 76 –
Yhteistyöhankkeet

– Kestävät 
matkailuhankkeet, joista 
hyötyvät niin matkailijat 
kuin asukkaatkin

RCO 77 – Tuen piiriin 
kuuluvan kulttuuri-, 
luonto-, historia- ja 
teollisuusmatkailun
infrastruktuurin 
kapasiteetti

RCR 78 – Tuen piiriin 
kuuluvasta kulttuuri-
infrastruktuurista ja 
ekomatkailusta hyötyvät 
käyttäjät

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 taulukko – 1 kohta – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

1. Älykkäämpi Eurooppa edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia

1. Kilpailukykyinen ja älykkäämpi 
Eurooppa lujittamalla sen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 taulukko – 3 kohta

Komission teksti

Toimintapoliittinen 
tavoite

Tuotokset Tulokset

(1) (3) (4)

3. Yhteenliitetympi 
Eurooppa lisäämällä 
liikkuvuutta ja tieto- ja 

CCO 14 – TEN-T-tiet: 
Uudet ja parannetut tiet

CCR 13 – Paremmasta 
tieinfrastruktuurista 
aiheutuva ajansäästö
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viestintätekniikan 
alueellista 
yhteenliittämistä

CCO 15 – TEN-T-kiskot: 
Uudet ja parannetut 
rautatiet

CCR 14 – Parannettua 
rautatieliikennettä 
käyttävien matkustajien 
vuotuinen määrä

CCO 16 – Raitiovaunu- ja 
metrolinjojen laajennus ja 
uudistus

CCR 15 – Uusien ja 
uudistettujen raitiovaunu-
ja metrolinjojen vuotuinen 
käyttäjämäärä

Tarkistus

Toimintapoliittinen
tavoite

Tuotokset Tulokset

(1) (3) (4)

3. Yhteenliitetympi 
Eurooppa lisäämällä 
liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan 
alueellista 
yhteenliittämistä

CCO 14 – TEN-T-tiet: 
Uudet ja parannetut tiet

CCR 13 – Paremmasta 
tieinfrastruktuurista 
aiheutuva ajansäästö

– Ruuhkautumisen 
vähentäminen 
laajentamalla 
tieinfrastruktuuria

CCO 15 – TEN-T-kiskot: 
Uudet ja parannetut 
rautatiet

– Sellaisten alueellisten 
rajatylittävien 
rautatieyhteyksien 
määrä, jotka on purettu 
tai hylätty (puuttuvat 
yhteydet)

CCR 14 – Parannettua 
rautatieliikennettä 
käyttävien matkustajien 
vuotuinen määrä

– Sellaisten 
rajatylittävien 
rautatieyhteyksien 
määrä, jotka olivat 
puuttuvia yhteyksiä ja on 
nyt palautettu

CCO 16 – Raitiovaunu- ja 
metrolinjojen sekä kävely-
ja pyöräteiden laajennus 

CCR 15 – Uusien ja 
uudistettujen raitiovaunu-
ja metrolinjojen vuotuinen 
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ja uudistus käyttäjämäärä sekä 
jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden vuotuinen 
määrä
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