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LYHYET PERUSTELUT

Yleiset tiedot

Koheesiopolitiikan vaikutus liikenneinfrastruktuurin tähänastiseen kehitykseen ja siten 
unionin jäsenvaltioiden sosioekonomiseen kehitykseen on ollut selvästi myönteinen. EU:n 
rahastot vaikuttavat voimakkaasti taloudelliseen kasvuun, investointitoimintaan ja 
työmarkkinoihin sekä yhtenäisen Euroopan liikennealueen kehittymiseen ja jäsenvaltioiden 
talouksien sisäiseen ja ulkoiseen tasapainoon. Koheesiopolitiikan täytäntöönpano auttaa paitsi 
lähentämään yksittäisiä jäsenvaltioita myös supistamaan alueiden välisiä kehityseroja.

Tutkimus on osoittanut selvästi, että rakenne- ja investointirahastot ovat huomattavasti 
lisänneet bruttokansantuotteen kasvua ja nopeuttaneet jäsenvaltioiden talouksien 
lähentymistä. Eurooppalaiset rahastot edistävät huomattavasti myös työllisyyden kasvua 
vähiten kehittyneillä alueilla ja työttömyyden vähentymistä kansallisella tasolla. 

Koheesiopolitiikka tarjoaa tehokasta tukea uusien työpaikkojen luomiselle ja rahoitusta 
työntekijöiden taitojen parantamiseen tähtääville ohjelmille ja helpottaa siten sopeutumista 
muuttuviin työmarkkinoihin. Koheesiopolitiikka ja sen välineet ovat edelleen kaikkein 
tärkeimpiä kehitystä vauhdittavia tekijöitä monissa EU:n jäsenvaltioissa. Koheesiorahasto 
edistää rahoitusvälineistä kaikkein tehokkaimmin lähentymistavoitteiden saavuttamista 
toteuttamalla strategisia hankkeita ympäristönsuojelun ja Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen alalla.

Komissio julkaisi 29. toukokuuta 2018 luonnoksen ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto 
plussaa (ESR+), koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) 
koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastoa (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahastoa (ISF) ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälinettä (BMVI) koskevista rahoitussäännöistä, jäljempänä 
'puiteasetus'. Säädöksen päätavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää rahastojen käyttöä 
koskevia sääntöjä yhteistyöhön perustuvalla hallinnolla vuosina 2021–2027. 

Luonnoksessa asetukseksi säädetään taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden talousarvioksi 330,6 miljardia euroa. Tähän sisältyy 41,394 miljardia 
euroa koheesiorahastolle, josta 10 miljardia euroa on varattu Verkkojen Eurooppa -välineelle. 

Valmistelijan kanta

Uuden ehdotuksen erittäin teknisen ja yksityiskohtaisen luonteen vuoksi valmistelija keskittyy 
pääasiassa suoraan liikennealan investointeihin vaikuttaviin näkökohtiin.

Valmistelija hyväksyy puiteasetuksen laatimiseen johtaneen keskeisen tavoitteen eli tarpeen 
vähentää merkittävästi tarpeetonta hallinnollista rasitetta säilyttäen samalla laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden korkea varmuustaso. Valmistelija katsoo, että menettelyt on tehtävä 
joustavammiksi, jotta voidaan mukauttaa nykyisten ohjelmien käyttöä koskevat säännöt 
muuttuviin tarpeisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin ja mukauttaa kyseiset ohjelmat paremmin 
EU:n toimintalinjoihin.
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Valmistelilja katsoo, että täytäntöönpanon yksinkertaistamiseen ja järkiperäistämiseen on 
vielä mahdollisuuksia, joita komissio ei ole hyödyntänyt. Esimerkiksi eräitä ratkaisuja, jotka 
kehitettiin asetukseen N:o 1303/2013 (niin sanottu koontiasetus) viimeksi tehtyjen muutosten 
yhteydessä, ei ole vielä sisällytetty komission esittämään ehdotukseen. Lisäksi on 
huomattava, että kaikki komission ehdottamat ratkaisut eivät auta yksinkertaistamaan ja 
järkiperäistämään täytäntöönpanoa.

Koheesiorahastosta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä siirretyistä varoista 30 prosenttia 
annetaan välittömästi käytettäviksi kaikissa koheesiovaltioissa kilpailun pohjalta ja 
70 prosenttia osoitetaan kansallisiin määrärahoihin, kun taas vuosina 2014–2020 kaikki 
koheesiorahaston määrärahat osoitettiin kansallisiin määrärahoihin ja käyttöajaksi määriteltiin 
kolme vuotta, jonka jälkeen ne annettiin käytettäviksi kilpailun pohjalta. 

Valmistelija ei tue ehdotusta, jonka mukaan 30 prosenttia määrärahoista siirretään 
välittömästi koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen kaikkien koheesiorahaston 
tukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden osalta. Valmistelija katsoo, että koko 10 miljardin euron 
siirto koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen olisi jaettava kansallisiksi 
määrärahoiksi (joilla on rajoitettu käyttöaika) yksittäisten jäsenvaltioiden maksuosuuksien 
suhteessa. Tämä ratkaisu toimii nykyisissä rahoitusnäkymissä eikä ole aineellisia tai 
käytännöllisiä perusteita kansallisten määrärahojen supistamiselle 70 prosenttiin.

Komissio ehdottaa myös yhteisrahoitusosuuden supistamista nykyisestä 85 prosentista 
70 prosenttiin vähemmän kehittyneille alueille, mikä edellyttää kansallisten resurssien paljon 
suurempaa osuutta koheesiorahastosta siirrettyjä varoja käyttäen toteutettujen ohjelmien 
täytäntöönpanossa. 

Tämä merkitsee, että koheesiorahastosta siirretyillä varoilla toteutetut laajat 
liikenneinfrastruktuuri-investoinnit edellyttävät suurempaa osuutta kansallisesta 
talousarviosta. Tämä ratkaisu tekee monien investointien samanaikaisen toteuttamisen 
mahdottomaksi ja vaikuttaa negatiivisesti etenkin liikennealan investointeihin, jotka vaativat 
runsaasti pääomaa ja joista useimmat olisivat jääneet toteuttamatta ilman tähän asti 
sovellettua yhteisrahoitusta. Ehdotettu vähennys koheesiorahastosta saatavaan 
yhteisrahoitukseen ja lisäys kansalliseen yhteisrahoitukseen paitsi vähentää jäsenvaltioiden 
vastuuntuntoa myös estää monien infrastruktuurihankkeiden toteuttamisen. 

Komissio ehdottaa nykyisin voimassa olevan n+3-säännön korvaamista n+2-säännöllä. 
N+3-sääntö on erityisen hyödyllinen monimutkaisissa, laaja-alaisissa investointihankkeissa, 
joista syntyy suuria kustannuksia, ja siinä määrätään määräajoista hankkeen koko elinkaaren 
kaikkia vaiheita varten. Liikennehankkeet ovat tällaisia hankkeita. N+2-sääntö ei takaa 
investointiprosessin nopeutumista, mutta lisää seuraamuksia niille jäsenvaltioille, jotka eivät 
varmenna määrärahoja asiaankuuluvassa tahdissa. Tämän seurauksena ei ehkä voida ylläpitää 
n+3-säännön asettamaa ohjelman täytäntöönpanon vauhtia ja valtiot menettävät huomattavan 
osan määrärahoista.

Valmistelija on huolissaan myös koheesiorahaston resurssien suunnitellusta vähennyksestä 
sekä luopumisesta periaatteesta, jonka mukaan koheesiorahasto tarjoaa kolmasosan 
kokonaismäärärahoista. Koheesiorahaston ehdotetut määrärahat vuosille 2021–2027 ovat 
41,4 miljardia euroa, kun ne nykyisellä ajanjaksolla ne ovat 75,8 miljardia euroa. Tämä 
merkitsee 45 prosentin reaalista vähennystä. Koheesiorahaston edunsaajavaltioiden henkeä 
kohti laskettu bruttokansantulo ei ole kasvanut yhtä paljon. Tällainen koheesiorahaston 
määrärahojen merkittävä vähentymien rajoittaa koheesiomaiden mahdollisuuksia vastata 
liikenteen perusinfrastruktuurin suuriin investointitarpeisiin.
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Valmistelija vastustaa myös asetuksen liitteessä ehdotettua perusedellytysten luetteloa 
erityisesti liikennealan osalta. Erityisen kyseenalaista on tarve sisällyttää kokonaisvaltaista 
liikennesuunnittelua koskevaan asiakirjaan talousarvioresurssitiedot, joita tarvitaan kattamaan 
olemassa olevien ja suunniteltujen infrastruktuurien toiminta- ja ylläpitokustannukset. 

Valmistelija epäilee myös EU-varojen käytön ja oikeusvaltioperiaatteen välistä yhteyttä. 
Tässä odotetut tulokset voidaan saavuttaa ainoastaan, jos käytetään objektiivisia, epäpoliittisia 
ja syrjimättömiä kriteereitä. Valmistelija toteaa myös, että unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita esitetty luonnos asetukseksi, sellaisena kuin komissio sen on esittänyt, ei täytä edellä 
mainittuja kriteereitä. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Koheesiopolitiikan rahoitusta 
kaudella 2021–2027 pitäisi lisätä 
Euroopan parlamentin hyväksymässä 
päätöslauselmassa kuvatulla tavalla tai se 
pitäisi pitää vähintään nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen tasolla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarviota ja 

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarviota ja 
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toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja sekä välillistä 
toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon 
henkilöstön toiminnan valvonta. SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut 
säännöt koskevat myös unionin 
talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
on välttämätön ennakkoedellytys 
moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuudelle.

toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja sekä välillistä 
toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon 
henkilöstön toiminnan valvonta. SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut 
säännöt koskevat toimenpiteitä, joiden 
avulla rahastojen vaikuttavuus kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan ja suojataan unionin 
talousarviota tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
sillä talouden tehokkaan ohjauksen ja 
hallinnan ja oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on välttämätön 
ennakkoedellytys moitteettomalle ja
tulokselliselle EU:n rahoituksen 
varainhoidolle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, rahastoista edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka 
mukaan 25 prosentilla EU:n 
talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita.

(9) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, rahastoista edistetään 
oikeudenmukaista energiakäänteen ja 
ilmastotoimien valtavirtaistamista sen 
yleistavoitteen saavuttamiseksi, että 
unionin talousarviomenoista vähintään
25 prosentilla tuettaisiin ilmastotavoitteita 
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana ja 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2027 mennessä 30 prosentilla
muun muassa siten, että toteutetaan 
rakenneuudistuksia hiilikaivosalueilla 
esimerkiksi oikeudenmukaisen 
energiasiirtymärahaston avulla. 
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koheesiopolitiikan rahoitus 
vuosina 2021–2027 olisi säilytettävä 
vähintään vuosien 2014–2020 
talousarvion tasolla sen varmistamiseksi, 
että voidaan saavuttaa toimintapoliittiset 
perustavoitteet, toteuttaa laajat 
investointihankkeet ja vähentää alueiden 
välisiä kehityseroja.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) älykkäämpi Eurooppa edistämällä 
innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia 
muutoksia;

a) kilpailukykyisempi ja älykkäämpi 
Eurooppa lujittamalla sen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, vähentämällä 
kansallisia ja alueellisia sosioekonomisia 
eroja sekä edistämällä innovatiivisia ja 
älykkäitä taloudellisia muutoksia;

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;

b) Vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, rakenne- ja
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteenliitetympi Eurooppa 
lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan alueellista 
yhteenliittämistä;

c) tehokkaammin ja paremmin 
yhteenliitetty Eurooppa tehostamalla 
kestävää liikennettä, turvallista ja 
älykästä liikkuvuutta, intermodaalisuutta, 
yhteentoimivuutta, erityisesti 
kuljetusalalla, sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alueellisella 
yhteenliittämisellä, mukaan lukien 
syrjäisimpien alueiden eristyneisyyden 
vähentäminen sijoittamalla niiden 
saavutettavuuteen, ja panostamalla 
vihreään liikkuvuuteen;

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

e a) yhtenäisempi Eurooppa tukemalla 
vammaisten osallistamista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi toteuttaa 
syrjäisimpien alueiden yhteistyötä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
(Interreg) kautta välillisen hallinnoinnin 
menetelmällä.

3. Komissio voi toteuttaa 
syrjäisimpien alueiden yhteistyötä 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
(Interreg) kautta välillisen hallinnoinnin 
menetelmällä osapuolten etukäteen 
antamalla suostumuksella.

Perustelu

Selvennetään tätä kohtaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta (Interreg) annetun 
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asetusehdotuksen COM(2018)0374 60 artiklan mukaisesti. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission on kuultava vähintään 
kerran vuodessa organisaatioita, jotka 
edustavat kumppaneita unionin tasolla, 
ohjelmien toteuttamisesta.

4. Komission on kuultava vähintään 
kerran vuodessa organisaatioita, jotka 
edustavat kumppaneita unionin tasolla, 
ohjelmien toteuttamisesta ja ilmoitettava 
tuloksista Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimus komissiolle ennen 
ensimmäisen ohjelman toimittamista tai 
samaan aikaan ensimmäisen ohjelman 
toimittamisen kanssa.

2. Jäsenvaltion on toimitettava 
kumppanuussopimus komissiolle ennen 
ensimmäisen ohjelman toimittamista tai 
samaan aikaan ensimmäisen ohjelman 
toimittamisen kanssa, kuitenkin 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valitut toimintapoliittiset tavoitteet 
perusteluineen ja tieto siitä, minkä 
rahastojen ja ohjelmien avulla näihin 
tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien 
tarvittaessa perustelut InvestEU-ohjelman 
täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen 
huomioon aiheelliset maakohtaiset 
suositukset;

a) valitut toimintapoliittiset tavoitteet 
perusteluineen ja tieto siitä, minkä 
rahastojen ja ohjelmien avulla näihin 
tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien 
tarvittaessa perustelut InvestEU-ohjelman 
täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen 
huomioon muun muassa aiheelliset 
maakohtaiset suositukset;
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on arvioitava 
kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako 
se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. 
Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti
huomioon aiheelliset maakohtaiset 
suositukset.

1. Komission on arvioitava 
kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako 
se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. 
Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon 4 
ja 8 artiklan säännökset ja tapauksen 
mukaan aiheelliset maakohtaiset 
suositukset

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, 
jona jäsenvaltio toimitti 
kumppanuussopimuksen.

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, 
jona jäsenvaltio toimitti 
kumppanuussopimuksen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
kumppanuussopimusta ottaen huomioon 
komission esittämät huomautukset.

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
kumppanuussopimusta yhden kuukauden 
kuluessa ottaen huomioon komissiolta 
saadut huomautukset.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksellä päätös 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään neljän kuukauden kuluttua 
päivästä, jona asianomainen jäsenvaltio on 
toimittanut kumppanuussopimuksen. 
Kumppanuussopimusta ei saa muuttaa.

4. Komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksellä päätös 
kumppanuussopimuksen hyväksymisestä 
viimeistään neljän kuukauden kuluttua 
päivästä, jona asianomainen jäsenvaltio on 
toimittanut ensimmäisen 
kumppanuussopimuksen. 
Kumppanuussopimusta ei saa muuttaa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
määriä on käytettävä asianmukaisessa 
InvestEU-ikkunassa kyseisen jäsenvaltion 
toteuttamiin hankkeisiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sitoumusten tai maksujen 
keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja 
tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, 
erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
työttömyysaste ja köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin 
keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen 
vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti 
on otettava huomioon keskeytyksen 
vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin 
ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan 
epäsuotuiseen taloudelliseen tai 

9. Sitoumusten tai maksujen 
keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja 
tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, 
erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
työttömyysaste ja köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin 
keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen 
vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti 
on otettava huomioon keskeytyksen 
vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin 
ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan 
epäsuotuiseen rakenteelliseen, 
taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen
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sosiaaliseen tilanteeseen. esimerkiksi syrjäisimmillä alueilla.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa annetaan erityisasema syrjäisimmille alueille, koska 
rakenteellinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa lisähaasteita ja -kustannuksia näille alueille. 
Koheesiopolitiikan liittäminen eurooppalaiseen ohjausjaksoon ei saa olla perusteena alueita 
koskevien sitoumusten tai maksujen keskeytykselle, jos velvoitteiden rikkominen johtuu 
valtiosta eikä alueista itsestään.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tavoitetta koskevien toimien tyypit, 
mukaan lukien luettelo suunnitelluista 
strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden 
odotettu vaikutus kyseisiin 
erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan 
makroalue- ja merialuestrategioihin;

i) tavoitetta koskevien toimien tyypit, 
mukaan lukien luettelo suunnitelluista 
strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden 
odotettu vaikutus kyseisiin 
erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan 
makroalue- ja merialuestrategioihin ja 
aikataulu;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelman ja sen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten asetusten sekä 
kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio 
ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon 
aiheelliset maakohtaiset suositukset.

1. Komissio arvioi ohjelman ja sen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten asetusten sekä 
kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio 
ottaa arvioinnissaan huomioon 4 ja 
8 artiklan säännökset ja tapauksen 
mukaan aiheelliset maakohtaiset 
suositukset

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona 
jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona 
jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
ohjelmaa ottaen huomioon komission 
esittämät huomautukset.

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
ohjelmaa ottaen huomioon komissiolta 
saadut huomautukset.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
ohjelman hyväksymisestä viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona 
jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
ohjelman hyväksymisestä viimeistään 
neljän kuukauden kuluttua päivästä, jona 
jäsenvaltio on toimittanut ohjelman
ensimmäisen kerran.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi muutoksen ja sen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten asetusten, myös 
kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi 
esittää huomautuksia kolmen kuukauden 
kuluessa muutetun ohjelman 

2. Komissio arvioi muutoksen ja sen 
yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 
rahastokohtaisten asetusten, myös 
kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi 
esittää huomautuksia kahden kuukauden 
kuluessa muutetun ohjelman 
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toimittamisesta. toimittamisesta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
muutettua ohjelmaa ja otettava huomioon 
komission esittämät huomautukset.

3. Jäsenvaltion on tarkasteltava 
muutettua ohjelmaa yhden kuukauden 
kuluessa ja otettava huomioon komissiolta 
saadut huomautukset.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy ohjelman 
muuttamisen viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio 
on toimittanut sen.

4. Komissio hyväksyy ohjelman 
muuttamisen viimeistään neljän
kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio 
on toimittanut sen ensimmäisen kerran.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun on kyse syrjäisimmistä 
alueista, jäsenvaltio voi ohjelmakauden 
aikana siirtää saman ohjelman saman 
rahaston eri toimintalinjaan enintään 
kymmenen prosenttia toimintalinjan 
alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 
viisi prosenttia ohjelman budjetista.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa annetaan erityisasema syrjäisimmille alueille, koska 
rakenteellinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa lisähaasteita ja -kustannuksia näille alueille. 
Syrjäisimpien alueiden osalta on siksi voitava joustavammin siirtää määrärahoja saman 
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ohjelman toimintalinjasta toiseen, jotta voidaan vastata rakenteellisiin ja odottamattomiin 
ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamiin katastrofeihin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EAKR:n Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteelle myöntämän tuen 
sekä koheesiorahaston tuen osalta: 2,5 %

a) EAKR:n Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteelle myöntämän tuen 
sekä koheesiorahaston tuen osalta: 2,5 % ja 
syrjäisimpien alueiden osalta 4 %;

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa annetaan erityisasema syrjäisimmille alueille, koska 
rakenteellinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa lisähaasteita ja -kustannuksia näille alueille. 
Tällaiset lisäkustannukset vaikuttavat myös ohjelmien hallinnointiin, valvontaan ja 
seurantaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ESR+:n tuen osalta 4 % ja ESR+-
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
vii alakohdan mukaisten ohjelmien osalta 5
%;

b) ESR+:n tuen osalta 4 % ja 
syrjäisimpien alueiden sekä ESR+-
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
vii alakohdan mukaisten ohjelmien osalta 
5 %;

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa annetaan erityisasema syrjäisimmille alueille, koska 
rakenteellinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa lisähaasteita ja -kustannuksia näille alueille. 
Tällaiset lisäkustannukset vaikuttavat myös ohjelmien hallinnointiin, valvontaan ja 
seurantaan.

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) EMKR:n tuen osalta 6 %; c) EMKR:n tuen osalta 6 % ja 
syrjäisimpien alueiden osalta 7 %;

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa annetaan erityisasema syrjäisimmille alueille, koska 
rakenteellinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa lisähaasteita ja -kustannuksia näille alueille. 
Tällaiset lisäkustannukset vaikuttavat myös ohjelmien hallinnointiin, valvontaan ja 
seurantaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle sähköisesti kunkin ohjelman 
kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 31
päivään tammikuuta, 31 päivään 
maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta, 31 
päivään heinäkuuta, 30 päivään 
syyskuuta ja 30 päivään marraskuuta 
mennessä liitteessä VII olevan mallin 
mukaisesti.

Hallintoviranomaisen on toimitettava 
komissiolle sähköisesti kunkin ohjelman 
kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 
31 päivään toukokuuta ja 30 päivään 
marraskuuta mennessä liitteessä VII olevan 
mallin mukaisesti.

Perustelu

Ohjelmien hallinnointi on melko monimutkaista ja joidenkin tietojen poistaminen helpottaisi 
ohjelmien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kerran tiedot on toimitettava 
31 päivään tammikuuta 2022 mennessä ja 

Ensimmäisen kerran tiedot on toimitettava 
31 päivään toukokuuta 2022 mennessä ja 
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viimeisen kerran 31 päivään tammikuuta 
2030 mennessä.

viimeisen kerran 31 päivään tammikuuta 
2030 mennessä.

Perustelu

Ohjelmien hallinnointi on melko monimutkaista ja joidenkin tietojen poistaminen helpottaisi 
ohjelmien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
varmistettava kuuden kuukauden kuluttua 
ohjelman hyväksymisestä, että 
käytettävissä on verkkosivusto, jolla on 
tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, 
kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, 
rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

1. Hallintoviranomaisen on 
varmistettava kuuden kuukauden kuluttua 
ohjelman hyväksymisestä, että 
käytettävissä on verkkosivusto, jolla on 
tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, 
kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, 
ehdotuspyyntöjen aikataulusta, 
rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimia ei valita rahastojen tuen 
kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti 
päätökseen tai toteutettu 
kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelmaan 
liittyvä rahoitushakemus on jätetty 
hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, 
onko kaikki asiaankuuluvat maksut 
maksettu.

6. Toimia ei valita rahastojen tuen 
kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti 
päätökseen tai toteutettu 
kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelmaan 
liittyvä rahoitushakemus on jätetty 
hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, 
onko kaikki asiaankuuluvat maksut 
maksettu. Tätä kohtaa ei sovelleta 
(Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
annetun) asetuksen (EU) N:o XXX 
21 artiklassa tarkoitettuun tukeen, jota 
myönnetään syrjäisimpien alueiden 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
lisäkustannuksia varten, eikä (EAKR:sta 
ja koheesiorahastosta annetussa) 
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asetuksessa (EU) XXXX tarkoitettuihin 
toimiin, jotka liittyvät syrjäisimmille 
alueille myönnettäviin erityisiin 
lisämäärärahoihin.

Perustelu

Tehdään selväksi, ettei tätä kohtaa sovelleta EMKR:n toimiin tätä koskevan komission 
ehdotuksen 21 artiklan mukaisesti eikä EAKR:n tai koheesiorahaston toimiin erityisesti 
syrjäisimmille alueille myönnettävien erityisten lisämäärärahojen osalta.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden yritykset voivat 
osallistua EU:n rahoittamien hankkeiden 
tarjouskilpailuihin vain, jos EU:n 
yritykset voivat myös osallistua 
tarjouskilpailuihin kyseisten yritysten 
kotimaissa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla

Valtiontuet

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien ohjelmien puitteissa 
rahoitettujen toimenpiteiden katsotaan 
olevan EU:n valtiontukisääntöjen 
mukaisia.

Perustelu

Ohjelmien hallinnointi on tehokkaampaa, jos niihin liittyvät toimenpiteet katsotaan 
automaattisesti kyseisten sääntöjen mukaisiksi.



AD\1169258FI.docx 19/43 PE627.581v02-00

FI

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
vahvistettavaa mallia on käytettävä, kun 
sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan 
noudattaen 109 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset 
edellytykset tämän artiklan 
täytäntöönpanolle.

11. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
vahvistettavaa mallia on käytettävä, kun 
sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan 
noudattaen 109 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset
edellytykset ja säännöt tämän artiklan 
täytäntöönpanolle.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

Menettelyt on toteutettava kaikissa 
vaiheissa sähköisten palvelujen avulla ja 
täysin avoimesti.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %;

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus
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f a) 2027-2029: 3 %;

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa annetaan erityisasema syrjäisimmille alueille, koska 
rakenteellinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa lisähaasteita ja -kustannuksia näille alueille. 
Ohjelman toteuttamisen kannalta on tärkeää, että ennakkomaksujen määrät säilytetään 
nykyisellä tasolla asetuksen (EU) N:o 1303/2013 134 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion talousarviositoumuksiin 
kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat 
määrärahat ovat 330 624 388 630 euroa 
vuoden 2018 hintoina.

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion talousarviositoumuksiin 
kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat 
määrärahat ovat 372 197 000 000 euroa 
vuoden 2018 hintoina.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 
97,5 prosenttia kokonaismäärärahoista (eli 
yhteensä 322 194 388 630 euroa), ja ne 
kohdennetaan seuraavasti:

1. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 
97,5 prosenttia kokonaismäärärahoista, ja 
ne kohdennetaan seuraavasti:

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 61,6 prosenttia (eli yhteensä 
198 621 593 157 euroa) vähemmän 
kehittyneille alueille;

a) 61,6 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille;
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 14,3 prosenttia (eli yhteensä 
45 934 516 595 euroa) siirtymäalueille;

b) 14,3 prosenttia siirtymäalueille;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 10,8 prosenttia (eli yhteensä 
34 842 689 000 euroa) kehittyneemmille 
alueille;

c) 10,8 prosenttia kehittyneemmille 
alueille;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 12,8 prosenttia (eli yhteensä 
41 348 556 877 euroa) koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

d) 12,8 prosenttia koheesiorahastosta 
tukea saaville jäsenvaltioille;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden 
lisärahoituksesta on osoitettava 
ESR+:aan 376 928 934 euroa.

ESR+:sta on osoitettava 
376 928 934 euroa edellä olevassa 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun
syrjäisimpien alueiden lisärahoituksen 
täydentämiseksi.
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Perustelu

Selvennetään tätä kohtaa Euroopan sosiaalirahasto plussaa koskevan asetusehdotuksen 
5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa määrän ja perusteet 
Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille 
viimeistään kaksi vuotta ennen Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan 
ehdotuspyynnön julkaisemista.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirretystä määrästä 30 prosenttia on heti 
siirtämisen jälkeen kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka voivat 
saada rahoitusta koheesiorahastosta, 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
rahoittamista varten asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] sääntöjä 

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] sääntöjä 
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sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. 
Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa 
on 31 päivään joulukuuta 2023 asti 
noudatettava koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa Verkkojen Eurooppa -
välineeseen siirretyn määrän 70 prosentin 
osuuden osalta.

sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. 
Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa 
on 31 päivään joulukuuta 2022 asti 
noudatettava koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuun 1 päivästä 2024 lähtien se 
osuus Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirretystä määrästä, jota ei ole sidottu 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, 
asetetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
käyttöön, jotka voivat saada rahoitusta 
koheesiorahastosta, 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
rahoittamista varten asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Tammikuun 1 päivästä 2023 lähtien se 
osuus Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
siirretystä määrästä, jota ei ole sidottu 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, 
asetetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
käyttöön, jotka voivat saada rahoitusta 
koheesiorahastosta, 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
rahoittamista varten asetuksen (EU) 
[Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 
2,5 prosenttia talousarviositoumuksiin 
kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista 
rahastojen kokonaismäärärahoista (eli 
yhteensä 8 430 000 000 euroa).

7. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 
3 prosenttia talousarviositoumuksiin
kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista 
rahastojen kokonaismäärärahoista (eli 
yhteensä 10 116 000 000 euroa).

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) enintään 15 prosenttia vähemmän 
kehittyneiden alueiden 
kokonaismäärärahoista siirretään 
siirtymäalueille tai kehittyneemmille 
alueille ja siirtymäalueilta 
kehittyneemmille alueille;

Poistetaan.

Perustelu

Määrärahojen siirtäminen vähemmän kehittyneiltä alueilta kehittyneemmille alueille ei ole 
koheesiopolitiikan hengen mukaista.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 70 prosenttia, kun kyse on 
vähemmän kehittyneistä alueista;

a) 85 prosenttia, kun kyse on 
vähemmän kehittyneistä alueista;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 55 prosenttia, kun kyse on 
siirtymäalueista;

b) 60 prosenttia, kun kyse on 
siirtymäalueista;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 40 prosenttia, kun kyse on 
kehittyneemmistä alueista.

c) 50 prosenttia, kun kyse on 
kehittyneemmistä alueista;
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen 
yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 
70 prosenttia.

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen 
yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa 
olla enintään 70 prosenttia.

Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa 
olla enintään 85 prosenttia.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1: Tukitoimien alakoodit – Toimintapoliittinen tavoite 2

Komission teksti

Toimintapoliittinen tavoite 2: Vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja 
oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä ja hallinnointia

024 Energiatehokkuus ja esittelyhankkeet pk-yrityksissä ja tukitoimenpiteet 100 % 40 %

025
Asuntokannan energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, 
esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

100 % 40 %

026
Julkisen infrastruktuurin energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, 
esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

100 % 40 %

027
Tuki yrityksille, jotka tarjoavat palveluja, joilla edistetään vähähiilistä 
taloutta ja kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta

100 % 40 %

028 Uusiutuvat energialähteet: tuulivoima 100 % 40 %

029 Uusiutuvat energialähteet: aurinkovoima 100 % 40 %

030 Uusiutuvat energialähteet: biomassa 100 % 40 %

031 Uusiutuvat energialähteet: merienergia 100 % 40 %

032 Muut uusiutuvat energialähteet (myös geoterminen energia) 100 % 40 %
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033
Keski- tai pienjännitteiset älykkäät energianjakelujärjestelmät (myös 
älykkäät verkot ja tieto- ja viestintätekniset järjestelmät) ja niihin liittyvä 
varastointi

100 % 40 %

034 Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto, kaukolämmitys ja -jäähdytys 100 % 40 %

035

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon 
liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulvat (myös tietoisuuden 
lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -
infrastruktuurit)

100 %
100 
%

036

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon 
liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulipalot (myös tietoisuuden 
lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -
infrastruktuurit)

100 %
100 
%

037

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon 
liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: muut, esim. myrskyt ja 
kuivuus (myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä 
katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit)

100 %
100 
%

038

Ilmastoon liittymättömien luonnonriskien (esim. maanjäristys) ja 
ihmisen toimintaan liittyvien riskien (esim. teknisen vian aiheuttama 
onnettomuus) ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, 
pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit

0 %
100 
%

039
Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tarjonta (otto-, käsittely-, 
varastointi- ja jakeluinfrastruktuuri, energiatehokkuustoimenpiteet, 
juomaveden toimittaminen)

0 %
100 
%

040
Vesihuolto ja vesivarojen suojelu (myös vesipiirien hoito, 
erityistoimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, 
uudelleenkäyttö, vuotojen vähentäminen)

40 %
100 
%

041 Jäteveden keräys ja käsittely 0 %
100 
%

042
Kotitalouksien jätehuolto: ehkäisy-, vähentämis-, lajittelu- ja 
kierrätystoimet

0 %
100 
%

043 Kotitalouksien jätehuolto: mekaanis-biologinen käsittely, lämpökäsittely 0 %
100 
%

044 Yritysten, teollisuuden ja vaarallisten jätteiden jätehuolto 0 %
100 
%

045 Kierrätettyjen materiaalien käytön edistäminen raaka-aineena 0 %
100 
%

046 Teollisuusalueiden ja saastuneen maan kunnostaminen 0 %
100 
%

047
Tuki pk-yritysten ympäristöystävällisille tuotantoprosesseille ja 
resurssitehokkuudelle

40 % 40 %

048 Ilmanlaatua ja melun vähentämistä koskevat toimenpiteet 40 %
100 
%
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049 Natura 2000 -alueiden suojelu, ennallistaminen ja kestävä käyttö 40 %
100 
%

050 Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, vihreä infrastruktuuri 40 %
100 
%

Tarkistus

Toimintapoliittinen tavoite 2: Vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja 
oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä ja hallinnointia

024 Energiatehokkuus ja esittelyhankkeet pk-yrityksissä ja tukitoimenpiteet 100 % 40 %

025
Asuntokannan energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, 
esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

100 % 40 %

026
Julkisen infrastruktuurin energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, 
esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

100 % 40 %

027
Tuki yrityksille, jotka tarjoavat palveluja, joilla edistetään vähähiilistä 
taloutta ja kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta

100 % 40 %

027 a
Tuki yrityksille, joissa tehdään rakennemuutoksia vähähiilisen 
talouden ja vähähiilisen energiantuotannon edistämiseksi

100 % 40 %

028 Uusiutuvat energialähteet: tuulivoima 100 % 40 %

029 Uusiutuvat energialähteet: aurinkovoima 100 % 40 %

030 Uusiutuvat energialähteet: biomassa 100 % 40 %

031 Uusiutuvat energialähteet: merienergia 100 % 40 %

032 Muut uusiutuvat energialähteet (myös geoterminen energia) 100 % 40 %

033
Keski- tai pienjännitteiset älykkäät energianjakelujärjestelmät (myös 
älykkäät verkot ja tieto- ja viestintätekniset järjestelmät) ja niihin liittyvä 
varastointi

100 % 40 %

034 Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto, kaukolämmitys ja -jäähdytys 100 % 40 %

035

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon 
liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulvat (myös tietoisuuden 
lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -
infrastruktuurit)

100 %
100 
%

036

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon 
liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulipalot (myös tietoisuuden 
lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -
infrastruktuurit)

100 %
100 
%

037

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon 
liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: muut, esim. myrskyt ja 
kuivuus (myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä 
katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit)

100 %
100 
%
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038

Ilmastoon liittymättömien luonnonriskien (esim. maanjäristys) ja 
ihmisen toimintaan liittyvien riskien (esim. teknisen vian aiheuttama 
onnettomuus) ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, 
pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit

0 %
100 
%

039
Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tarjonta (otto-, käsittely-, 
varastointi- ja jakeluinfrastruktuuri, energiatehokkuustoimenpiteet, 
juomaveden toimittaminen)

0 %
100 
%

040
Vesihuolto ja vesivarojen suojelu (myös vesipiirien hoito, 
erityistoimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, 
uudelleenkäyttö, vuotojen vähentäminen)

40 %
100 
%

041 Jäteveden keräys ja käsittely 0 %
100 
%

042
Kotitalouksien jätehuolto: ehkäisy-, vähentämis-, lajittelu- ja 
kierrätystoimet

0 %
100 
%

043 Kotitalouksien jätehuolto: mekaanis-biologinen käsittely, lämpökäsittely 0 %
100 
%

044 Yritysten, teollisuuden ja vaarallisten jätteiden jätehuolto 0 %
100 
%

045 Kierrätettyjen materiaalien käytön edistäminen raaka-aineena 0 %
100 
%

046 Teollisuusalueiden ja saastuneen maan kunnostaminen 0 %
100 
%

046 a Hiilialueiden kunnostaminen 0 %
100 
%

047
Tuki pk-yritysten ympäristöystävällisille tuotantoprosesseille ja 
resurssitehokkuudelle

40 % 40 %

048 Ilmanlaatua ja melun vähentämistä koskevat toimenpiteet 40 %
100 
%

049 Natura 2000 -alueiden suojelu, ennallistaminen ja kestävä käyttö 40 %
100 
%

050 Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, vihreä infrastruktuuri 40 %
100 
%

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1: Tukitoimien alakoodit – Toimintapoliittinen tavoite 3

Komission teksti

Toimintapoliittinen tavoite 3: Yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja 
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viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä

051
Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (runkoverkko/runkoliityntäverkko)

0 % 0 %

052

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; suorituskyky vastaa 
valokuituasennusta paikassa, jonne palvelu suoritetaan, olevaan 
jakelupisteeseen asti, kun on kyse monen asunnon kiinteistöstä

0 % 0 %

053

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; suorituskyky vastaa 
valokuituasennusta paikassa, jonne palvelu suoritetaan, olevaan 
jakelupisteeseen asti, kun on kyse kotitalouksista ja yritysten 
toimitiloista 

0 % 0 %

054

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; suorituskyky vastaa 
valokuituasennusta tukiasemaan asti, kun on edistyneemmästä 
langattomasta viestinnästä) 

0 % 0 %

055
Tieto- ja viestintätekniikka: Muuntyyppiset tieto- ja viestintätekniset 
infrastruktuurit (myös mittavat tietotekniset resurssit/laitteet, 
tietokeskukset, tunnistimet ja muut langattomat laitteet)

0 % 0 %

056 Uudet moottoritiet ja tiet – TEN-T-ydinverkko 0 % 0 %

057 Uudet moottoritiet ja tiet – kattava TEN-T-verkko 0 % 0 %

058 Uudet toissijaiset maantieyhteydet TEN-T-tieverkkoon ja -solmukohtiin 0 % 0 %

059 Muut uudet kansalliset, alueelliset ja paikalliset liittymätiet 0 % 0 %

060
Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet ja tiet – TEN-T-
ydinverkko

0 % 0 %

061
Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet ja tiet – kattava TEN-T-
verkko

0 % 0 %

062
Muut uudelleen rakennetut tai parannetut tiet (moottoritiet sekä 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset tiet)

0 % 0 %

063 Liikenteen digitalisointi: maantiet 40 % 0 %

064 Uudet rautatiet – TEN-T-ydinverkko 100 % 40 %

065 Uudet rautatiet – kattava TEN-T-verkko 100 % 40 %

066 Muut hiljattain rakennetut rautatiet 100 % 40 %

067 Uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet – TEN-T-ydinverkko 0 % 40 %

068 Uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet – kattava TEN-T-verkko 0 % 40 %

069 Muut uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet 0 % 40 %

070 Liikenteen digitalisointi: rautatie 40 % 0 %

071 Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) 0 % 40 %

072 Rautatiekalusto 40 % 40 %
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073 Kaupunkiliikenteen infrastruktuurit 100 % 40 %

074 Puhtaan kaupunkiliikenteen liikkuva kalusto 100 % 40 %

075 Pyöräilyinfrastruktuuri 100 %
100 
%

076 Kaupunkiliikenteen digitalisointi 40 % 0 %

077 Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri 100 % 40 %

078 Multimodaaliliikenne (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodaaliliikenne (ei kaupunkiliikenne) 40 % 40 %

080 Merisatamat (TEN-T) 40 % 0 %

081 Muut merisatamat 40 % 0 %

082 Sisävesiväylät ja -satamat (TEN-T) 40 % 0 %

083 Sisävesiväylät ja -satamat (alueelliset ja paikalliset) 40 % 0 %

084 Liikenteen digitalisointi: muut liikennemuodot 40 % 0 %

Tarkistus

Toimintapoliittinen tavoite 3: Yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä

051
Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (runkoverkko/runkoliityntäverkko)

100 % 0 %

052

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; suorituskyky vastaa 
valokuituasennusta paikassa, jonne palvelu suoritetaan, olevaan 
jakelupisteeseen asti, kun on kyse monen asunnon kiinteistöstä

100 % 0 %

053

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; suorituskyky vastaa 
valokuituasennusta paikassa, jonne palvelu suoritetaan, olevaan 
jakelupisteeseen asti, kun on kyse kotitalouksista ja yritysten 
toimitiloista 

100 % 0 %

054

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin suuren kapasiteetin 
laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; suorituskyky vastaa 
valokuituasennusta tukiasemaan asti, kun on edistyneemmästä 
langattomasta viestinnästä) 

100 % 0 %

055
Tieto- ja viestintätekniikka: Muuntyyppiset tieto- ja viestintätekniset 
infrastruktuurit (myös mittavat tietotekniset resurssit/laitteet, 
tietokeskukset, tunnistimet ja muut langattomat laitteet)

100 % 0 %

056 Uudet moottoritiet, sillat ja tiet – TEN-T-ydinverkko 50 % 0 %

057 Uudet moottoritiet, sillat ja tiet – kattava TEN-T-verkko 50 % 0 %

058 Uudet toissijaiset maantieyhteydet TEN-T-tieverkkoon ja -solmukohtiin 50 % 0 %
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059 Muut uudet kansalliset, alueelliset ja paikalliset liittymätiet 0 % 0 %

059 a
Olemassa olevien maantiesiltojen ja -tunneleiden tarkastaminen ja 
parantaminen turvallisuuden vuoksi

0 % 0 %

060
Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet, sillat ja tiet – TEN-T-
ydinverkko

0 % 0 %

061
Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet, sillat ja tiet – kattava 
TEN-T-verkko

0 % 0 %

062
Muut uudelleen rakennetut tai parannetut tiet (moottoritiet sekä 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset tiet)

0 % 0 %

063 Liikenteen digitalisointi: maantiet 100 % 0 %

064 Uudet rautatiet – TEN-T-ydinverkko 100 % 40 %

065 Uudet rautatiet – kattava TEN-T-verkko 100 % 40 %

066 Muut hiljattain rakennetut rautatiet 100 % 40 %

067 Uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet – TEN-T-ydinverkko 100 % 40 %

068 Uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet – kattava TEN-T-verkko 100 % 40 %

068 a
Hylättyjen tai purettujen alueellisten rajatylittävien rautatieyhteyksien 
palauttaminen käyttöön (puuttuvat yhteydet)

0 % 0 %

069 Muut uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet 100 % 40 %

069 a Uudelleen rakennetut tai parannetut lentokentät

069 b
Olemassa olevien rautatiesiltojen ja -tunneleiden tarkastaminen ja 
parantaminen turvallisuuden vuoksi 

0 % 0 %

070 Liikenteen digitalisointi: rautatie 100 % 0 %

071 Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Jokiliikenteen tietopalvelu (RIS)

072 Rautatiekalusto 40 % 40 %

073 Kaupunkiliikenteen infrastruktuurit 100 % 40 %

074 Puhtaan kaupunkiliikenteen liikkuva kalusto 100 % 40 %

075 Pyöräily- ja kävelyinfrastruktuuri 100 %
100 
%

076 Kaupunkiliikenteen digitalisointi 100 %
100 
%

077 Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri 100 %
100 
%

078 Multimodaaliliikenne (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodaaliliikenne (ei kaupunkiliikenne) 100 %
100 
%
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079 a
Julkiseen liikenteeseen yhdistetyt yhteiset liikkumisjärjestelmät 
maaseudulla (SMARTA)

0 % 0 %

080 Merisatamat (TEN-T) 40 % 0 %

081 Muut merisatamat 40 % 0 %

081 a Rajatylittävä lähimerenkulku merten moottoriteillä 0 % 0 %

082 Sisävesiväylät ja -satamat (TEN-T) 40 % 0 %

083 Sisävesiväylät ja -satamat (alueelliset ja paikalliset) 40 % 0 %

084 Liikenteen digitalisointi: muut liikennemuodot 100 %
100 
%

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 2 kohta – 4 rivi

Komission teksti

2. Vihreämpi, 
vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta 
ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, 
vihreitä ja sinisiä 
investointeja, 
kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja 
riskien ehkäisemistä ja 
hallinnointia

EAKR ja 
koheesiorahasto: 2.4. 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja 
katastrofitilanteita 
koskevan selviytymis-
ja palautumiskyvyn 
edistäminen

Katastrofiriskien 
tehokas 
hallintajärjestelmä.

Käytössä on 
kansallinen tai 
alueellinen 
katastrofiriskien 
hallintasuunnitelma, 
joka on voimassa 
olevien 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumista 
koskevien 
strategioiden 
mukainen ja johon 
sisältyvät seuraavat:

1. Kuvaus 
tärkeimmistä riskeistä, 
jotka on arvioitu 
päätöksen N:o 
1313/2013/EU 
6 artiklan a alakohdan 
mukaisesti, ottaen 
huomioon nykyiset ja 
pitkän aikavälin 
(25-35 vuotta) uhat. 
Arvioinnin on 
perustuttava 
ilmastonmuutokseen 
liittyvien riskien osalta 
ilmastonmuutosta 
koskeviin ennusteisiin 
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ja skenaarioihin

2. Kuvaus 
katastrofien 
ehkäisyyn, 
katastrofivalmiuteen ja 
toimintaan 
katastrofitilanteissa 
liittyvistä keskeisistä 
toimenpiteistä, joilla 
puututaan todettuihin 
riskeihin. 
Toimenpiteet on 
asetettava etusijalle 
suhteessa riskeihin ja 
niiden taloudellisiin 
vaikutuksiin, 
valmiuksien 
puutteisiin1, 
vaikuttavuuteen ja 
tehokkuuteen, ottaen 
huomioon mahdolliset 
vaihtoehdot

3. Tiedot 
käytettävissä olevista 
talousarviomäärärahoi
sta ja taloudellisista 
resursseista sekä 
mekanismeista, joilla 
katetaan katastrofien 
ehkäisyyn, 
katastrofivalmiuteen ja 
toimintaan 
katastrofitilanteissa 
liittyvät käyttö- ja 
ylläpitokustannukset.

__________________

1 Sellaisina kuin ne on arvioitu päätöksen 1313/2013/EU 6 artiklan c alakohdassa
edellytetyssä riskinhallintakykyä koskevassa arvioinnissa.

Tarkistus

2. Vihreämpi, 
vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta 
ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, 
vihreitä ja sinisiä 

EAKR ja 
koheesiorahasto: 2.4. 
Ilmastonmuutokseen 
ja 
rakennemuutokseen
sopeutumisen, riskien 

Katastrofiriskien 
tehokas 
hallintajärjestelmä.

Käytössä on 
kansallinen tai 
alueellinen 
katastrofiriskien 
hallintasuunnitelma, 
joka on voimassa 
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investointeja, 
kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja 
riskien ehkäisemistä ja 
hallinnointia

ehkäisemisen ja 
katastrofitilanteita 
koskevan selviytymis-
ja palautumiskyvyn 
edistäminen

olevien 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumista 
koskevien 
strategioiden 
mukainen ja johon 
sisältyvät seuraavat:

1. Kuvaus 
tärkeimmistä riskeistä, 
jotka on arvioitu 
päätöksen N:o 
1313/2013/EU 
6 artiklan a alakohdan 
mukaisesti, ottaen 
huomioon nykyiset ja 
pitkän aikavälin 
(25-35 vuotta) uhat. 
Arvioinnin on 
perustuttava 
ilmastonmuutokseen 
liittyvien riskien osalta 
ilmastonmuutosta 
koskeviin ennusteisiin 
ja skenaarioihin

2. Kuvaus 
katastrofien 
ehkäisyyn, 
katastrofivalmiuteen ja 
toimintaan 
katastrofitilanteissa 
liittyvistä keskeisistä 
toimenpiteistä, joilla 
puututaan todettuihin 
riskeihin. 
Toimenpiteet on 
asetettava etusijalle 
suhteessa riskeihin ja 
niiden taloudellisiin 
vaikutuksiin, 
valmiuksien 
puutteisiin1, 
vaikuttavuuteen ja 
tehokkuuteen, ottaen 
huomioon mahdolliset 
vaihtoehdot

3. Tiedot 
käytettävissä olevista 
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talousarviomäärärahoi
sta ja taloudellisista 
resursseista sekä 
mekanismeista, joilla 
katetaan katastrofien 
ehkäisyyn, 
katastrofivalmiuteen ja 
toimintaan 
katastrofitilanteissa 
liittyvät käyttö- ja 
ylläpitokustannukset.

__________________

1 Sellaisina kuin ne on arvioitu päätöksen 1313/2013/EU 6 artiklan c alakohdassa 
edellytetyssä riskinhallintakykyä koskevassa arvioinnissa.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko – 3 kohta – 2 rivi

Komission teksti

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

EAKR ja 
koheesiorahasto:

Kokonaisvaltainen 
liikennesuunnittelu 
asianmukaisella 
tasolla

Vuoteen 2030 ulottuva 
nykyisten ja 
suunniteltujen 
infrastruktuurien 
multimodaalinen 
kartoitus, joka

3.2 Kestävän, 
ilmastonmuutoksen 
kestävän, älykkään, 
turvallisen ja 
intermodaalisen TEN-
T-liikenneverkon 
kehittäminen

1. sisältää 
suunniteltujen 
investointien 
taloudelliset perusteet, 
jotka pohjautuvat 
kysynnän vankkaan 
analyysiin ja 
liikenteen 
mallintamiseen ja 
joissa olisi otettava 
huomioon 
rautatieliikenteen 
vapauttamisen
oletettu vaikutus

2. kuvastaa 
ilmanlaatusuunnitelmi
a, ottaen erityisesti 
huomioon kansalliset 
hiilestä irtautumista 
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koskevat 
suunnitelmat

3. sisältää 
investoinnit 
asetuksessa (EU) 
1316/2013 
määriteltyihin TEN-T-
ydinverkkokäytäviin 
asiaankuuluvien TEN-
T-työsuunnitelmien 
mukaisesti

4. varmistaa 
TEN-T-ydinverkon 
ulkopuolella 
toteutettavien 
investointien osalta 
täydentävyyden 
tarjoamalla alueille ja
paikallisyhteisöille 
riittävät yhteydet 
TEN-T-ydinverkkoon 
ja sen solmukohtiin

5. varmistaa 
rautatieverkon 
yhteentoimivuuden 
perusversion 3 
mukaisen Euroopan 
rautaliikenteen 
hallintajärjestelmän 
(ERTMS) 
käyttöönotolla, joka 
kattaa vähintään 
eurooppalaisen 
käyttöönottosuunnitel
man

6. edistää 
multimodaalisuutta 
kartoittamalla tarpeet, 
jotka koskevat 
multimodaalista tai 
jälleenlaivausrahtia, 
matkustajaterminaalej
a ja aktiivisia 
liikkumisen muotoja

7. sisältää toimia, 
joilla pyritään 
edistämään 



PE627.581v02-00 38/43 AD\1169258FI.docx

FI

vaihtoehtoisia 
polttoaineita 
kansallisten 
toimintapoliittisten 
kehysten mukaisesti

8. sisältää 
tieliikenteen 
turvallisuusriskien 
arvioinnin voimassa 
olevien kansallisten 
tieliikenneturvallisuus
strategioiden 
mukaisesti, kyseessä 
olevien teiden ja 
osuuksien 
kartoittamisen ja 
tarvittavien 
investointien 
priorisoinnin

9. tarjoaa tietoa 
talousarviomäärärah
oista ja taloudellisista 
resursseista, jotka 
tarvitaan 
suunniteltuihin 
investointeihin ja 
jotka kattavat 
nykyisten ja 
suunniteltujen 
infrastruktuurien 
käyttö- ja 
ylläpitokustannukset

Tarkistus

3. 
Yhteenliitetym
pi Eurooppa 
lisäämällä 
liikkuvuutta ja 
tieto- ja 
viestintäteknii
kan alueellista 
yhteenliittämis
tä

EAKR ja 
koheesiorahast
o:

Kokonaisvaltai
nen 
liikennesuunni
ttelu 
asianmukaisell
a tasolla

Vuoteen 2030 ulottuva nykyisten ja 
suunniteltujen infrastruktuurien 
multimodaalinen kartoitus, joka

3.2 Kestävän, 
ilmastonmuuto

-1 a. edellyttää sosiaalisen, taloudellisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
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ksen kestävän, 
älykkään, 
turvallisen ja 
intermodaalise
n Euroopan 
laajuisen 
liikenneverkon 
(TEN-T) 
kehittäminen

varmistamista ja vieläkin laajemmin TEN-
T-verkon puuttuvien yhteyksien valmiiksi 
saattamista ja pullonkaulojen poistamista, 
mikä merkitsee myös investointia kovaan 
infrastruktuuriin

1. 1. sisältää suunniteltujen investointien 
taloudelliset perusteet, jotka pohjautuvat 
kysynnän vankkaan analyysiin ja liikenteen 
mallintamiseen ja joissa olisi otettava 
huomioon rautatieliikenteen markkinoiden 
avaamisen oletettu vaikutus

2. kuvastaa ilmanlaatusuunnitelmia, 
ottaen erityisesti huomioon liikennealan 
kansalliset päästövähennysstrategiat

3. sisältää investoinnit asetuksessa (EU) 
1316/2013 määriteltyihin TEN-T-
ydinverkkokäytäviin asiaankuuluvien TEN-
T-työsuunnitelmien mukaisesti sekä kattavan 
verkon ennalta yksilöityihin osuuksiin

4. varmistaa TEN-T-ydinverkon 
ulkopuolella toteutettavien investointien 
osalta täydentävyyden tarjoamalla 
kaupunkiverkoille, alueille ja
paikallisyhteisöille riittävät yhteydet TEN-T-
ydinverkkoon ja sen solmukohtiin

5. varmistaa rautatieverkon 
yhteentoimivuuden perusversion 3 mukaisen 
Euroopan rautaliikenteen hallintajärjestelmän 
(ERTMS) käyttöönotolla, joka kattaa 
vähintään eurooppalaisen 
käyttöönottosuunnitelman

6. edistää multimodaalisuutta 
kartoittamalla tarpeet, jotka koskevat 
multimodaalista tai jälleenlaivausrahtia, 
matkustajaterminaaleja ja aktiivisia 
liikkumisen muotoja

7. sisältää toimia, joilla pyritään 
edistämään vaihtoehtoisia polttoaineita 
kansallisten toimintapoliittisten kehysten 
mukaisesti

8. sisältää tieliikenteen 
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turvallisuusriskien arvioinnin voimassa 
olevien kansallisten 
tieliikenneturvallisuusstrategioiden 
mukaisesti, kyseessä olevien teiden ja 
osuuksien kartoittamisen ja tarvittavien 
investointien priorisoinnin

9 a. edistää kestäviä alueellisia ja 
rajatylittäviä matkailualoitteita, jotka 
hyödyttävät niin matkailijoita kuin 
asukkaitakin, kuten EuroVelo-verkon 
yhdistäminen Euroopan laajuiseen 
rautatieverkkoon

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite XXII – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kohdan 5 mukaisesti saatuihin 
NUTS 2 -tason aluekohtaisiin määriin 
lisätään määrä, joka saadaan kun kutakin 
henkilöä ja vuotta kohden lisätään 400
euroa kyseisen alueen sen väestöosuuden 
osalta, joka koostuu EU:n ulkopuolelta 
jäsenvaltioon 1. tammikuuta 2013 jälkeen 
suuntautuneesta nettomaahanmuutosta.

6. Kohdan 5 mukaisesti saatuihin 
NUTS 2 -tason aluekohtaisiin määriin 
lisätään määrä, joka saadaan kun kutakin 
henkilöä ja vuotta kohden lisätään 1000
euroa kyseisen alueen sen väestöosuuden 
osalta, joka koostuu EU:n ulkopuolelta 
jäsenvaltioon 1. tammikuuta 2013 jälkeen 
suuntautuneesta nettomaahanmuutosta.

Perustelu

Muuttoliikkeen ohella integrointi on keskeinen kysymys onnistuneen aluekehityksen kannalta.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite XXII – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tämän liitteen 5 kohdan 
mukaisesti saatuun määrään lisätään 
NUTS 2 -alueilla, joihin myös 
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hiilikaivosalueet kuuluvat, 500 euroa 
jokaista hiilettömään energiahuoltoon 
siirtymisestä johtuvan rakennemuutoksen 
vuoksi muuttunutta tai poistunutta 
työpaikkaa kohti.

Perustelu

Hiilen louhinnan väheneminen ja siirtyminen vaihtoehtoisiin energialähteisiin, myös unionin 
ilmastopolitiikan vuoksi, aiheuttaa suuria haasteita tietyille alueille, joilla hiiltä on tähän 
saakka louhittu. Hiilestä luopuminen aiheuttaa taloudellisia rasituksia ja työpaikkoihin 
liittyviä riskejä juuri hiilikaivosalueilla. Tätä rakennemuutosta on lievitettävä ja tuettava, ja 
sen työllisyysvaikutuksista on tehtävä siedettäviä.
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