
AD\562228FI.doc PE 355.328v03-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2004/0163(AVC)

22.4.2005

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Valmistelija: Jacek Protasiewicz



PE 355.328v03-00 2/21 AD\562228FI.doc

FI

PA_Leg



AD\562228FI.doc 3/21 PE 355.328v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa, 
menettelyn saattamiseksi myönteiseen tulokseen, esittämään parlamentille väliaikaisen 
mietinnön komission ehdotuksesta ja sisällyttämään siihen tähän lausuntoon sisältyvät 
suositukset ehdotuksen muuttamisesta.

Unionin uudet haasteet

Komissio esitti 10. helmikuuta 2004 tiedonantonsa uusista rahoitusnäkymistä vuoden 2007 
jälkeiseksi ajanjaksoksi. Kolmas koheesiokertomus hyväksyttiin 18. helmikuuta 2004. 
Komissio julkaisi 14. heinäkuuta 2004 ehdotukset asetuksiksi rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston hallinnosta vuosina 2007–2013.

Näillä asetusehdotuksilla voidaan laajentuneessa Euroopan unionissa, jonka tavoitteena on 
tulla maailman dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi, joka kykenee kestävään 
talouskasvuun, jossa luodaan enemmän ja parempia työpaikkoja ja jossa sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus lisääntyy, vaikuttaa niiden ohjelmien ja strategioiden tehokkuuteen, joita 
jäsenvaltiot toteuttavat saavuttaakseen tämän tavoitteen.

Laajentuneen unionin on kohdattava kolme suurta haastetta:

1) merkittävä eroavuuksien lisääntyminen laajentuneessa unionissa; unionin rikkaimpien 
ja köyhimpien maiden väliset erot ovat kaksinkertaistuneet, koska keskimääräinen tulo 
henkeä kohti EU:ssa on laskenut 12,5 prosenttia;

2) taloudellisen ja sosiaalisen rakennemuutoksen nopeutuminen, mikä johtuu sekä 
globalisaatiosta että tietoon perustuvan talouden ja yhteiskunnan kehityksestä;

3) unionin väestön nopea ikääntyminen; työvoiman vähenemisestä tulee olemaan 
merkittäviä seurauksia työllisyydelle ja kasvumahdollisuuksille.

Unionin on vastattava yllä mainittuihin haasteisiin. Lissabonin strategia, jolla pyritään 
kestävään kehitykseen, täystyöllisyyteen, tuottavuuden lisäämiseen sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ympäristönsuojelun parantamiseen, muodostaa poliittisen kehyksen 
niille toimille, joilla näihin haasteisiin vastataan.

Rakennerahastoista ja koheesiorahastosta annettua puiteasetusta koskevia 
huomautuksia 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (jäljempänä: valiokunta) keskusteli ehdotuksesta 
rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevaksi puiteasetukseksi ja keskittyi erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoon ja muihin sen toimialaan kuuluviin asioihin.

Valiokunta pitää myönteisenä asetusehdotuksessa esitettyä tehostettua strategista 
koheesiopolitiikan lähestymistapaa ja tunnustaa komission ilmaiseman halun yksinkertaistaa 
rahastoon sovellettavia menettelyjä. Valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä, että uudet 
menettelyt voisivat lisätä byrokratiaa ja että ESR:n täytäntöönpanoa koskevassa 
asetusehdotuksessa saattaisi ilmetä päällekkäisyyksiä.
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Valiokunta katsoo, että menettelyjä olisi yksinkertaistettava. Ehdotus puiteasetukseksi ei saisi 
olla liian ohjaileva eikä tarpeettoman yksityiskohtainen. Puiteasetuksen ja 
täytäntöönpanosäännösten olisi oltava tasapainossa keskenään. Puiteasetuksessa olisi 
erityisesti otettava täysimääräisesti huomioon ESR:n toiminnan luonne ja laajuus. Valiokunta 
painottaa, että voisi olla asianmukaista soveltaa eri sääntöjä ESR:n toimintaan ja EAKR:n 
toimintaan. 

Valiokunta katsoo, että ESR:n olisi taattava tuki niille jäsenvaltioiden politiikoille, joiden 
tavoitteena on täystyöllisyyden saavuttaminen, tuottavuuden lisääminen ja työn laadun 
parantaminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen sekä alueellisten työllisyyserojen 
vähentäminen ja siten Euroopan sosiaalisen mallin toteuttaminen.

Valiokunta palauttaa mieliin ESR:n roolin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä, koska 
siitä tuetaan epäsuotuisassa asemassa olevien henkilöiden integroitumista työmarkkinoille. 
Valiokunta uskoo, että ESR:stä rahoitetut sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen 
tarkoitetut toimet parantavat työllistymismahdollisuuksia.

Puiteasetusehdotuksen 104 artiklassa tarkoitetun koordinointikomitean osalta valiokunta 
pyytää komissiota varmistamaan asianmukaisen koordinoinnin ESR:n komitean kanssa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset:

1. ottaa huomioon, että tämä ehdotus on laadittu osana koheesiolainsäädäntöpakettia; 
ottaa huomioon, että paketti koostuu Euroopan sosiaalirahastoa koskevasta 
asetuksesta, koheesiorahastoa koskevasta asetuksesta ja Euroopan aluekehitysrahastoa 
koskevasta asetuksesta; ottaa huomioon, että siinä määritellään ne tavoitteet, joita 
rakennerahastoista on määrä tukea, kriteerit tukikelpoisten jäsenvaltioiden ja alueiden 
määrittelemiseksi, käytettävissä olevat varat sekä niiden myöntämiskriteerit;

2. katsoo, että edellä mainitun perusteella ja ESR:ää koskevan puiteasetuksen välittömän 
merkityksen vuoksi komission valitsema menettely (hyväksyntämenettely) rajoittaa 
epäasianmukaisesti parlamentin roolia;

3. toteaa erityisesti, että kaikissa EU:n toimintalinjoissa on sitouduttava 
myötävaikuttamaan taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen 
saavuttamiseen ja että tämä tavoite kuuluu myös kansainväliseen kauppapolitiikkaan 
eikä se saa olla poikkeus; vaatii laatimaan kauppapolitiikkaa siten, että alueita 
koskevat mullistukset vältetään ennakolta, ja toteaa erityisesti, että yritysten tai 
tuotannon osien siirtäminen on suuri vaara aluekehitykselle (KOM(2004)0492 
johdanto-osan 48 kappale);

4. vaatii, että sekä maaseutu- että kaupunkialueilla on otettava huomioon kulttuurisen 
kehityksen edistämisen, ympäristön ja kulttuurimaiseman parantamisen ja elinolojen 
laadullisen ja kulttuurisen ulottuvuuden parantamisen sekä matkailun kehittämisen 
myönteiset vaikutukset erityisesti työllisyydelle ja että näiden tekijöiden merkitykseen 
kiinnitetään edelleen huomiota parannettaessa alueiden houkuttavuutta (3 artiklan 
3 kohta);

5. ei hyväksy kumppanuusperiaatteen minkäänlaista heikentämistä ja vaatii asiasta 
vastaavien elinten luetteloa, johon olisi sisällytettävä myös sellaiset tunnustetut 
kansalaisjärjestöt, jotka vastaavat perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesta 
syrjinnän vastaisesta toiminnasta; vaatii lisäksi, että kumppaneille tiedotetaan 
kattavasti, että niiden lausunto on kunkin arviointiasiakirjan osana ja että niille 
tarjotaan ajoissa teknisen avun puitteissa koulutustoimia, joiden avulla ne kykenevät 
hoitamaan tehtävänsä (10 artikla, 43 ja 44 artikla);

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 14 artiklaan kokonaan parlamentin 3. heinäkuuta 
2003 antaman päätöslauselman tasa-arvonäkökohtien huomioimisesta julkisten 
talousarvioiden laatimisessa ”gender budgeting"1, erityisesti sen 8, 14 ja 20 kohdan;

7. korostaa, että Euroopan rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja myös maaseudun 
kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja on käytettävä johdonmukaisesti kansallisten 

  
1 EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 746.
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strategisten viitekehysten tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen vuoksi maaseudun 
kehittämisen tavoitteiden on oltava osa tätä viitekehystä; vaatii, että kansallisiin 
viitekehyksiin sisällytetään sellaisten itsenäistä aluekehitystä käsittelevien 
foorumeiden tulokset, joihin kuuluu osana paikallisia työllisyyssopimuksia tai jotka 
toteuttavat sellaisia, ja että näitä foorumeita tuetaan ennen viitekehysten laatimista 
teknisen tuen puitteissa ((21, 43 ja 44 artikla);

8. vaatii, että kaikkien rahastojen käyttö työllisyyden hyväksi osoitetaan kansallisissa 
uudistusohjelmissa tai alueellisissa osaohjelmissa, joista päätettiin Brysselissä 22. ja 
23. maaliskuuta 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa;

9. pitää vuotuista valvontaa liian byrokraattisena ja Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 
2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätösten valossa vanhentuneena ja vaatii 
sen vuoksi raportointia kahden tai kolmen vuoden välein;

10. vaatii, että tukea saavat yritykset eivät saa siirtää toimintaansa kokonaan tai osittain 
toiselle alueelle tuesta riippuen, kuitenkaan vähintään 15 vuoden ajan, joutumatta 
maksamaan tukea takaisin (55 artikla);

11. vaatii, että osoitus Euroopan sosiaalirahaston hankkeissa vaadittavasta kansallisesta 
osarahoituksesta voidaan antaa ohjelmatasolla myös kertamaksuna, joka on 
korkeintaan 25 prosenttia osarahoituksesta, jos se lasketaan todennettavan tunnustetun 
menettelyn (esim. pistokokeiden) perusteella (66 ja 67 artikla);

12. vaatii, että kaikki yritykset mukauttaa ehdotettua rahoituskehystä, mukaan lukien 
kokonaismäärärahat ja niiden jako eri tavoitteisiin ja osatekijöihin, hylätään 
päättäväisesti, ja katsoo tästä riippumatta, että komission esittämät määrärahojen 
määrät eri tavoitteisiin edustavat eri intressejä oikeudenmukaisesti;

13. katsoo, että parlamenttia ei pitäisi pakottaa tekemään päätöstä näin tärkeästä 
lainsäädäntöehdotuksesta yhdessä äänestyksessä ilman mahdollisuutta esittää 
tarkistuksia; pyytää, että valiokunta pyytää siksi asiasta vastaavaa valiokuntaa 
päättämään soveltamaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 75 artiklan 3 kohtaa ja, 
menettelyn saattamiseksi myönteiseen tulokseen, liittää oheen suosituksensa 
ehdotuksen muuttamisesta (johdanto-osan 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 kappaleet ja 1, 2, 
3, 5, 10, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 ja 51 artiklan).
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MUUTOSSUOSITUKSET

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Suositus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Koheesiopolitiikalla olisi lisättävä 
kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä 
sisällyttämällä siihen kestävää kehitystä 
koskevat yhteisön ensisijaiset tavoitteet, 
sellaisina kuin ne määritellään Lissabonin ja 
Göteborgin Eurooppa-neuvostoissa.

(2) Koheesiopolitiikalla olisi lisättävä 
kasvua, kilpailukykyä, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta sisällyttämällä siihen 
kestävää kehitystä ja syrjäytymisen 
torjuntaa koskevat yhteisön ensisijaiset 
tavoitteet, sellaisina kuin ne määritellään 
Lissabonin, Nizzan ja Göteborgin Eurooppa-
neuvostoissa.

Perustelu

Sosiaalinen osallisuus on tunnustettu yhteisön yleiseksi tavoitteeksi ja se olisi otettava myös 
koheesiopolitiikassa asianmukaisesti huomioon. Määriteltäessä ehdotuksen puitteet 
muodostavat periaatteet on olennaista mainita kaikki kolmen pilarin järjestelmän osatekijät 
(kilpailukyky, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja kestävä kehitys).

Suositus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset 
erot ovat laajentuneessa unionissa kasvaneet 
niin alueellisella kuin kansallisella tasolla. 
Tästä syystä kilpailukykyä ja työllisyyttä 
olisi parannettava kaikkialla yhteisössä.

(3) Taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset 
erot ovat laajentuneessa unionissa kasvaneet 
niin alueellisella kuin kansallisella tasolla. 
Tästä syystä kilpailukykyä, työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta olisi parannettava 
kaikkialla yhteisössä.

Perustelu

Sosiaalinen osallisuus on tunnustettu yhteisön yleiseksi tavoitteeksi ja se olisi otettava myös 
koheesiopolitiikassa asianmukaisesti huomioon.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Suositus 3
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Erittäin harvaan asutut unionin 
pohjoiset alueet tarvitsevat riittävää 
rahoitusta tämän haitan vaikutusten 
lieventämiseksi.

(12) Erittäin harvaan asutut unionin 
pohjoiset alueet sekä autonomiset 
kaupungit Ceuta ja Melilla, jotka ovat 
tiheään asuttuja ja joiden työttömyysaste on 
korkea, tarvitsevat riittävää rahoitusta tämän 
haitan vaikutusten lieventämiseksi.

Suositus 4
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Koska kaupunkiulottuvuus ja 
kaupunkien, etenkin keskikokoisten, 
merkitys aluekehityksessä on huomattava, 
niihin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
kehittämällä niiden asemaa kaupunkien
elvyttämisohjelmissa.

(13) Koska kaupunkiulottuvuus ja pienten, 
keskikokoisten ja suurten kaupunkien, 
merkitys aluekehityksessä on huomattava, 
niihin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
kehittämällä niiden asemaa kaupunkien 
kestävässä kehityksessä, johon kuuluu 
kilpailukyvyn, työllisyyden ja sosiaalisen 
osallisuuden parantaminen.

Perustelu

Kaupunkialueiden vaikutus kasvuun, innovointiin sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen on otettava huomioon. Sen vuoksi on kehitettävä kaupunkien kestävän 
kehityksen toimia, joihin kuuluu kaupunkien elvyttäminen.

Suositus 5
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Toimia luonnonhaitoista kärsivillä 
alueilla eli joillakin saarilla, vuoristoalueilla 
ja erityisen harvaan asutuilla alueilla olisi 
vahvistettava niiden erityisten 
kehitysongelmien ratkaisemiseksi samoin 
kuin joillakin yhteisön rajaseutualueilla 
laajentumisen jälkeen.

(15) Toimia luonnonhaitoista kärsivillä 
alueilla eli joillakin saarilla, vuoristoalueilla 
ja erityisen harvaan asutuilla alueilla sekä 
autonomisissa kaupungeissa Ceutassa ja 
Melillassa olisi vahvistettava niiden 
erityisten kehitysongelmien ratkaisemiseksi 
samoin kuin joillakin yhteisön 
rajaseutualueilla laajentumisen jälkeen.

Suositus 6
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rakennerahastojen 

(26) Todellisten taloudellisten vaikutusten 
varmistamiseksi rakennerahastojen 
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rahoitusosuus ei voi tämän asetuksen 
perusteella korvata jäsenvaltioiden julkisia 
menoja. Kumppanuuden osana tehtävässä 
täydentävyysperiaatteen noudattamisen 
tarkastuksessa keskitytään 
lähentymistavoitteeseen kuuluviin alueisiin 
niille myönnettävän rahoituksen 
merkittävyyden vuoksi, ja tarkastus voi 
johtaa rahoitusoikaisuihin, jos 
täydentävyyttä ei ole noudatettu.

rahoitusosuus ei voi tämän asetuksen 
perusteella korvata jäsenvaltioiden julkisia 
menoja.

Perustelu

Täydentävyysperiaatteen noudattamisen tarkastusta olisi sovellettava kaikkiin asetuksen 
kolmeen tavoitteeseen kuuluviin alueisiin eikä vain lähentymistavoitteeseen kuuluviin 
alueisiin.

Suositus 7
Johdanto-osan 27 kappale

(27) Pyrkimyksissä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen koheesioon yhteisön tavoitteena 
on epätasa-arvon poistaminen sekä miesten 
ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklan 
mukaisesti.

(27) Pyrkimyksissä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen koheesioon yhteisön tavoitteena 
on epätasa-arvon poistaminen sekä miesten 
ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklan 
mukaisesti, sekä vammaisten ja terveiden 
henkilöiden välisen tasa-arvon 
edistäminen.

Suositus 8
Johdanto-osan 41 kappale

(41) Jäsenvaltioiden, alueiden ja 
hallintoviranomaisten olisi EAKR:sta 
lähentymistavoitteen sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
perusteella osarahoitettavissa ohjelmissa 
järjestettävä vastuunsiirto 
kaupunkiviranomaisille kaupunkien 
elvyttämistä koskevien toimintalinjojen 
osalta.

(41) Jäsenvaltioiden, alueiden ja 
hallintoviranomaisten olisi EAKR:sta 
lähentymistavoitteen sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
perusteella osarahoitettavissa ohjelmissa 
järjestettävä vastuunsiirto 
kaupunkiviranomaisille kaupunkialueiden
kestävää kehitystä koskevien 
toimintalinjojen osalta.
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Perustelu

Kaupunkialueiden vaikutus kasvuun, innovointiin sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen
yhteenkuuluvuuteen on otettava huomioon. Sen vuoksi on kehitettävä kaupunkien kestävän 
kehityksen toimia, joihin kuuluu kaupunkien elvyttäminen.

Suositus 9
1 artiklan 3 kohta

Asetuksessa määritetään koheesiopolitiikan 
toimintaympäristö, johon kuuluvat yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisten 
suuntaviivojen laatiminen, kansallinen 
strateginen viitekehys ja vuotuinen
tarkastelu yhteisön tasolla.

Asetuksessa määritetään koheesiopolitiikan 
toimintaympäristö, johon kuuluvat yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisten 
suuntaviivojen laatiminen, kansallinen 
strateginen viitekehys ja joka kolmas vuosi 
toteutettava tarkastelu yhteisön tasolla.

Perustelu

Vuotuisesta tarkastelusta koituisi suunnattomia hallinnollisia kustannuksia sekä 
jäsenvaltioille että komissiolle.

Suositus 10
2 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a) 'helposti käytettävä': takaa vapaan ja 
tasavertaisen käyttöoikeuden kaikille 
ihmisille, vammaiset mukaan lukien. Tätä 
määritelmää sovelletaan tämän asetuksen 
soveltamisalan kaikkiin osiin.

Perustelu

Rakennerahastot ovat merkittävä väline luotaessa tavaroiden ja palveluiden suhteen 
vammaisten kannalta helposti käytettävä ympäristö ja edistettäessä sitä myös tieto- ja 
viestintätekniikan, liikenteen ja rakennetun ympäristön alalla. On hyvin tärkeätä, että 
rakennerahastot eivät johda siihen, että luodaan lisää pääsyä rajoittavia esteitä vammaisille 
henkilöille. On tärkeätä esittää vammaisten henkilöiden tarpeiden kannalta yksiselitteinen 
määritelmä käsitteelle "helposti käytettävä", jotta käsitteen ymmärretään täysin tarkoittavan 
myös vammaisten henkilöiden kohtaamien esteiden poistamista yhteiskunnasta.
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Suositus 11
3 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) vähiten kehittyneiden alueiden 
ulkopuolella toteutettavassa alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteessa 
tarkoituksena on vahvistaa alueiden 
kilpailukykyä ja houkuttavuutta sekä 
työllisyyttä ennakoimalla taloudellisia ja 
sosiaalisia muutoksia, myös kaupan 
avautumiseen liittyviä, innovaation ja 
osaamisyhteiskunnan edistämisen, 
yrittäjyyden, ympäristön suojelun ja 
parantamisen, yhteyksien helpottamisen, 
työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn 
parantamisen sekä syrjäytymistä torjuvien 
työmarkkinoiden avulla.

b) vähiten kehittyneiden alueiden 
ulkopuolella toteutettavassa alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteessa 
tarkoituksena on vahvistaa alueiden 
kilpailukykyä ja houkuttavuutta sekä 
työllisyyttä ennakoimalla taloudellisia ja 
sosiaalisia muutoksia, myös kaupan 
avautumiseen liittyviä, innovaation ja 
osaamisyhteiskunnan edistämisen, 
yrittäjyyden, pienten ja mikroyritysten, 
perinnetoiminta mukaan luettuna, 
perustamisen, ostamisen, kehittämisen ja 
modernisoinnin kannustamisen, 
ympäristön suojelun ja parantamisen, 
yhteyksien helpottamisen, työntekijöiden ja 
yritysten sekä niiden järjestöjen 
sopeutumiskyvyn parantamisen sekä 
syrjäytymistä torjuvien työmarkkinoiden 
avulla.

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon pienten ja mikroyritysten ja käsityöyritysten keskeinen rooli 
työllistäjinä. Kohderyhmien segmentteihin perustuvan lähestymistavan lisäksi on tarpeen 
luoda horisontaalinen toimenpide, jonka tavoitteena on pienten ja mikroyritysten johtajien ja 
työntekijöiden sekä niiden välittäjäjärjestöjen vastuuhenkilöiden ja kouluttajien elinikäinen 
koulutus.

Suositus 12
3 artiklan 3 kohta

3. Rahastotoimissa otetaan näiden kolmen 
tavoitteen osana huomioon taloudelliset ja 
sosiaaliset erityispiirteet sekä alueelliset 
erityispiirteet kunkin rahaston luonteen 
mukaan. Toimilla tuetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kaupunkien
elvyttämistä erityisesti osana aluekehitystä 
sekä maaseutualueiden ja kalastuksesta 
riippuvaisten alueiden elvyttämistä talouden 
monipuolistamisen avulla. Toimilla tuetaan 
myös alueita, joilla on maantieteellisiä tai 
luonnonhaittoja, jotka vaikeuttavat niiden 
kehitysongelmia erityisesti syrjäisimmillä 

3. Rahastotoimissa otetaan näiden kolmen 
tavoitteen osana huomioon taloudelliset ja 
sosiaaliset erityispiirteet sekä alueelliset 
erityispiirteet kunkin rahaston luonteen 
mukaan. Toimilla tuetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kaupunkien 
kestävää kehitystä erityisesti osana 
aluekehitystä sekä maaseutualueiden ja 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden 
elvyttämistä talouden monipuolistamisen 
avulla. Toimilla tuetaan myös alueita, joilla 
on maantieteellisiä tai luonnonhaittoja, jotka 
vaikeuttavat niiden kehitysongelmia 
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alueilla (Guadeloupe, Ranskan Guyana, 
Martinique, Réunion, Azorit, Madeira ja 
Kanariansaaret) sekä erittäin harvaan 
asutuilla pohjoisilla alueilla, tietyillä saarilla 
ja saarijäsenvaltioissa sekä vuoristoalueilla.

erityisesti syrjäisimmillä alueilla 
(Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) 
sekä erittäin harvaan asutuilla pohjoisilla 
alueilla, tietyillä saarilla ja 
saarijäsenvaltioissa sekä vuoristoalueilla 
sekä Ceutan ja Melillan autonomisissa 
kaupungeissa, jotka ovat tiheään asuttuja.

Suositus 13
5 artiklan 4 kohta

4. Syrjäisimmät alueet (Guadeloupe, 
Ranskan Guyana, Martinique, Réunion, 
Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) saavat 
EAKR:sta erityisrahoitusta, jolla helpotetaan 
niiden integroitumista sisämarkkinoille ja 
korvataan niiden erityishaittoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 ja 
2 kohdan sekä 6 artiklan soveltamista.

4. Syrjäisimmät alueet (Guadeloupe, 
Ranskan Guyana, Martinique, Réunion, 
Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) sekä 
Ceutan ja Melillan autonomiset kaupungit 
saavat EAKR:sta erityisrahoitusta, jolla 
helpotetaan niiden integroitumista 
sisämarkkinoille ja korvataan niiden 
erityishaittoja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
sekä 6 artiklan soveltamista.

Suositus 14
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla sekä talous- ja yhteiskuntaelämän 
taikka muun alan edustavimmat kumppanit, 
jäljempänä ’kumppanit’. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki keskeiset elimet 
osallistuvat kansallisten sääntöjen ja 
käytäntöjen mukaisesti laajaan ja 
vaikuttavaan kokonaisuuteen, ottaen 
huomioon tarpeen edistää miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa ja kestävää kehitystä 
sisällyttämällä siihen ympäristönsuojelua ja 
ympäristön parantamista koskevat 
vaatimukset.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla sekä talous- ja yhteiskuntaelämän 
taikka muun alan edustavimmat kumppanit, 
jäljempänä ’kumppanit’. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki keskeiset elimet 
osallistuvat kansallisten sääntöjen ja 
käytäntöjen mukaisesti laajaan ja 
vaikuttavaan kokonaisuuteen, ottaen 
huomioon tarpeen edistää sosiaalista 
osallisuutta, miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa sekä vammaisten ja terveiden 
henkilöiden välistä tasa-arvoa ja kestävää 
kehitystä sisällyttämällä siihen 
ympäristönsuojelua ja ympäristön 
parantamista koskevat vaatimukset.
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Suositus 15
14 artiklan otsikko

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo Miesten ja naisten välinen tasa-arvo sekä 
vammaisia henkilöitä koskeva 
syrjimättömyys ja helppokäyttöisyys

Suositus 16
14 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja tasa-
arvonäkökohtia edistetään rahastotoimien 
täytäntöönpanon eri vaiheissa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja tasa-
arvonäkökohtia edistetään rahastotoimien 
täytäntöönpanon eri vaiheissa. Lisäksi ne 
varmistavat, että koheesiopolitiikassa 
noudatetaan syrjimättömyyden ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteita.

Perustelu

Perustamissopimuksen 13 artiklassa muistutetaan, että on mahdollista toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Suositus 17
14 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään tai uskontoon, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuminen ja se, että erityisesti vammaisia 
henkilöitä koskeva helppokäyttöisyys on 
rahastojen hyödyntämistä koskeva edellytys 
ja että sitä valvotaan rahastojen 
täytäntöönpanon lukuisissa eri vaiheissa.

Perustelu

Rakennerahastot ovat olennainen väline, jolla voidaan lieventää ja vähentää sosiaalista 
syrjäytymistä kaikin perustein sekä luoda yhtäläiset toimintaedellytykset vammaisten ja 
muiden ihmisten välille torjumalla syrjintää kaikilla elämänaloilla ja erityisesti edistämällä 
sitä, että luodaan vammaisille henkilöille helppokäyttöinen fyysinen ympäristö mitä tulee 
tieto- ja viestintätekniikoihin, liikenteeseen ja rakennettuun ympäristöön. On hyvin tärkeätä, 



PE 355.328v03-00 14/21 AD\562228FI.doc

FI

että rakennerahastot eivät johda siihen, että luodaan lisää pääsyä rajoittavia esteitä 
vammaisille henkilöille, mikä tekisi pysyväksi 40 miljoonan vammaisen ihmisen ja muiden 
liikuntarajoitteisten henkilöiden sosiaalisen syrjäytymisen Euroopan unionissa ja vaikuttaisi 
yleensä kielteisesti yhteiskuntaan.

Suositus 18
17 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) 16,56 prosenttia 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun siirtymäkauden erityistukeen 
käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon 
perusteina tukikelpoista väestöä, alueellista 
vaurautta, kansallista vaurautta ja
työttömyyttä.

b) 16,56 prosenttia 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun siirtymäkauden erityistukeen 
käyttäen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon 
perusteina tukikelpoista väestöä, alueellista 
vaurautta, kansallista vaurautta, työttömyyttä 
ja koulutuksen tasoa.

Suositus 19
23 artiklan 2 kohta

Suuntaviivoissa konkretisoidaan 
sopusointuisen, tasapainoisen ja kestävän 
kehittämisen edistämiseen tähtäävät yhteisön 
ensisijaiset tavoitteet rahastojen kunkin 
tavoitteen osalta.

Suuntaviivoissa konkretisoidaan 
sopusointuisen, tasapainoisen ja kestävän 
kehittämisen sekä miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen tähtäävät yhteisön ensisijaiset 
tavoitteet rahastojen kunkin tavoitteen 
osalta.

Perustelu

Strategisten suuntaviivojen olisi katettava myös miesten ja naisten välinen tasa-arvo sekä 
sosiaalinen osallisuus.

Suositus 20
25 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) temaattiset ja alueelliset toimintalinjat, 
myös kaupunkien elvyttäminen sekä 
maaseudun ja kalastuksesta riippuvaisten 
alueiden elinkeinoelämän 
monipuolistaminen;

a) temaattiset ja alueelliset toimintalinjat, 
myös kaupunkien kestävä kehitys sekä 
maaseudun ja kalastuksesta riippuvaisten 
alueiden elinkeinoelämän 
monipuolistaminen;

Perustelu

Kaupunkialueiden vaikutus kasvuun, innovointiin sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen on otettava huomioon. Sen vuoksi on kehitettävä kaupunkien kestävän 
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kehityksen toimia, joihin kuuluu kaupunkien elvyttäminen.

Suositus 21
25 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteen osalta luettelo alueista, jotka on 
valittu 6 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuihin alueellisen 
kilpailukyvyn toimiin.

c) alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteen osalta luettelo alueista ja muista 
vyöhykkeistä, jotka on valittu 6 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin 
alueellisen kilpailukyvyn toimiin.

Perustelu

Kuten käsiteltävänä olevan asetuksen 34 artiklan 2 kohdassa todetaan, jäsenvaltio voi esittää 
toimenpideohjelmia alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen mukaisesti eri 
alueellisilla tasoilla, kaupunkialueet mukaan luettuina.

Suositus 22
27 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kunkin jäsenvaltion on ensimmäisen 
kerran vuonna 2008 ja myöhemmin kunkin 
vuoden 1 päivään lokakuuta mennessä 
esitettävä komissiolle kertomus, jossa 
käsitellään jäsenvaltion strategian 
täytäntöönpanon edistymistä ja tavoitteiden 
saavuttamista kiinnittäen erityistä huomiota 
ilmoitettuihin indikaattoreihin sekä näiden 
vaikutusta yhteisön koheesiopolitiikan 
strategisten suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa samoin kuin käytössä 
olevia arviointeja.

1. Kunkin jäsenvaltion on ensimmäisen 
kerran vuonna 2010 ja myöhemmin joka 
kolmas vuosi 1 päivään lokakuuta mennessä 
esitettävä komissiolle kertomus, jossa 
käsitellään jäsenvaltion strategian 
täytäntöönpanon edistymistä ja tavoitteiden 
saavuttamista kiinnittäen erityistä huomiota 
ilmoitettuihin indikaattoreihin sekä näiden 
vaikutusta yhteisön koheesiopolitiikan 
strategisten suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa samoin kuin käytössä 
olevia arviointeja.

Perustelu

Ks. suositus 9.

Suositus 23
27 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Kertomuksessa on viitattava työllisyyttä 
koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan.

Kertomuksessa on viitattava työllisyyttä 
koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan ja sosiaalista 
osallisuutta koskeviin kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin.
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Perustelu

On tärkeää luoda yhteys sosiaalista osallisuutta koskeviin kansallisiin toimintasuunnitelmiin.

Suositus 24
29 artiklan otsikko

Vuotuinen tarkastelu Tarkastelu

Perustelu

Ks. suositus 9.

Suositus 25
30 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) Komissio laatii kertomuksen 
27 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
kertomusten ja muiden käytössä olevien 
tietojen tarkastelun ja arvioinnin 
perusteella.

Perustelu

Ks. suositus 9.

Suositus 26
33 artiklan 2 kohta

2. EAKR:sta ja ESR:sta voidaan rahoittaa 
täydentävästi enintään viiteen prosenttiin asti 
toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan 
osalta toimenpiteitä, jotka kuuluvat toisen 
rahaston toiminta-alaan edellyttäen, että ne 
ovat tarpeen toimen tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät suoraan 
siihen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
rahastoista annetuissa erityisasetuksissa 
säädettyjä poikkeuksia.

2. EAKR:sta ja ESR:sta voidaan rahoittaa 
täydentävästi enintään kymmeneen
prosenttiin asti toimenpideohjelman kunkin 
toimintalinjan osalta toimenpiteitä, jotka 
kuuluvat toisen rahaston toiminta-alaan 
edellyttäen, että ne ovat tarpeen toimen 
tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ja 
liittyvät suoraan siihen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rahastoista annetuissa 
erityisasetuksissa säädettyjä poikkeuksia.

Perustelu

Kokemus tuntuu osoittavan, että joitakin ehdotuksia varten 5 prosentin osuutta voidaan pitää 
liian vähäisenä.
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Suositus 27
36 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) Equal-ohjelman tähänastisten 
periaatteiden huomioon ottaminen.

Perustelu

On huolehdittava siitä, että tähänastinen Equal-ohjelma todella sisällytetään uusiin 
ohjelmiin.

Suositus 28
36 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan b alakohta

b) vipuvaikutus tärkeimpiin 
toimintalinjoihin ja Euroopan 
työllisyysstrategian tavoitteisiin samoin kuin 
yhteisön tavoitteisiin sosiaalisen 
osallisuuden alalla.

b) vipuvaikutus tärkeimpiin 
toimintalinjoihin ja Euroopan 
työllisyysstrategian tavoitteisiin samoin kuin 
yhteisön tavoitteisiin sosiaalisen
osallisuuden alalla, maahanmuuttajien 
yhteiskuntaan integroimisessa sekä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja naisten 
ja miesten sekä sosiaalisesti heikoimpien 
kansanosien välisen tasa-arvon 
edistämisessä.

Suositus 29
36 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) Equal-ohjelman tähänastisten 
periaatteiden huomioon ottaminen.

Perustelu

On huolehdittava siitä, että tähänastinen Equal-ohjelma todella sisällytetään uusiin 
ohjelmiin.

Suositus 30
36 artiklan 4 kohdan b alakohta

b) tiedot kaupunkeihin liittyvistä 
kysymyksistä, myös luettelo valituista 

b) kaupunkien kestävää kehitystä koskevat 
toimet, myös luettelo valituista kaupungeista 
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kaupungeista ja menettelyt vastuun 
siirtämiseksi kaupunkiviranomaisille 
mahdollisesti yleiskattavan tuen avulla;

ja menettelyt vastuun siirtämiseksi 
kaupunkiviranomaisille mahdollisesti 
yleiskattavan tuen avulla;

Perustelu

36 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti on parempi puhua toimista kuin tiedoista. 
Lisäksi tiedon käsite on liian epämääräinen ja sitä on selvennettävä.

Suositus 31
36 artiklan 4 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) Equal-ohjelman tähänastisten 
periaatteiden huomioon ottaminen.

Perustelu

On huolehdittava siitä, että tähänastinen Equal-ohjelma todella sisällytetään uusiin 
ohjelmiin.

Suositus 32
43 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Talous- ja sosiaalialan ja yritysten 
järjestöt ovat oikeutettuja teknisen avun 
toimiin.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että jotkut jäsenvaltiot käyttävät vastahakoisesti välittäviä elimiä, 
jotka eivät ole suoraan julkishallinnon alaisia. Ne on siis syytä mainita erikseen.

Suositus 33
44 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Rahastoista voidaan jäsenvaltioiden 
aloitteesta rahoittaa kuhunkin 
toimenpideohjelmaan kuuluvia toimia, jotka 
liittyvät valmisteluun, hallinnointiin, 
seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja 
valvontaan sekä rahastojen täytäntöönpanoa 
koskevien hallinnollisten valmiuksien 
parantamiseen. Tuen enimmäismäärä on:

1. Rahastoista voidaan jäsenvaltioiden 
aloitteesta rahoittaa kuhunkin 
toimenpideohjelmaan kuuluvia toimia, jotka 
liittyvät valmisteluun, hallinnointiin, 
seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja 
valvontaan sekä rahastojen täytäntöönpanoa 
koskevien hallinnollisten valmiuksien ja 
myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
valmiuksien parantamiseen. Tuen 
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enimmäismäärä on:

Perustelu

Tällä varmistetaan työmarkkinaosapuolten osallistuminen ja tehostetaan niiden valmiuksia, 
jotta ne voivat osallistua täysimääräisesti paikallisella ja alueellisella tasolla ohjelmien 
toteutukseen.

Suositus 34
44 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Talous- ja sosiaalialan ja yritysten 
järjestöt ovat oikeutettuja teknisen avun 
toimiin.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että jotkut jäsenvaltiot käyttävät vastahakoisesti välittäviä elimiä, 
jotka eivät ole suoraan julkishallinnon alaisia. Ne on siis syytä mainita erikseen.

Suositus 35
45 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Arviointien tavoitteena on parantaa 
rahastotuen laatua, tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta sekä 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa. 
Arvioinneissa on myös tarkasteltava 
vaikutusta yhteisön strategisiin tavoitteisiin 
sekä perustamissopimuksen 158 artiklaan ja 
kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden 
erityisiin rakenteellisiin ongelmiin nähden 
ottaen huomioon kestävään kehitykseen sekä 
ympäristövaikutuksia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyvät näkökohdat.

Arviointien tavoitteena on parantaa 
rahastotuen laatua, tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta sekä 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa. 
Arvioinneissa on myös tarkasteltava 
vaikutusta yhteisön strategisiin tavoitteisiin 
sekä perustamissopimuksen 158 artiklaan ja 
kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden 
erityisiin rakenteellisiin ongelmiin nähden 
ottaen huomioon kestävään kehitykseen sekä 
ympäristövaikutuksia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyvät näkökohdat ja 
helppokäyttöisyys vammaisten henkilöiden 
kannalta.
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Perustelu

Syrjinnän torjuminen ja sosiaalinen osallisuus, vammaisten henkilöitä koskeva 
helppokäyttöisyys mukaan lukien, ovat tärkeitä Euroopan yhteisön tavoitteita ja sitoumuksia 
ja ne on yksiselitteisesti tunnustettava strategisia suuntaviivoja koskevissa tavoitteissa. 
Muotoilu on yhdenmukainen 10 artiklan kanssa.

Suositus 36

51 artiklan 4 kohta
4. Rahastojen enimmäisrahoitusosuus voi 
olla enintään 85 prosenttia 
lähentymistavoitteen sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
perusteella syrjäisimmillä alueilla ja
lähentymistavoitteen perusteella Kreikan 
syrjäisillä saaristoalueilla toteutettavien 
toimenpideohjelmien julkisista menoista.

4. Rahastojen enimmäisrahoitusosuus voi 
olla enintään 85 prosenttia 
lähentymistavoitteen sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
perusteella syrjäisimmillä alueilla,
lähentymistavoitteen perusteella Kreikan 
syrjäisillä saaristoalueilla ja 
lähentymistavoitteen perusteella alueilla, 
joilla bruttokansantuote henkeä kohti, 
mitattuna ostovoimapariteetteina ja 
laskettuna yhteisön viimeisten kolmen 
vuoden tietojen perusteella, on alle 
60 prosenttia yhteisön keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta, toteutettavien 
toimenpideohjelmien julkisista menoista.

Perustelu

Erityisesti uusissa jäsenvaltioissa on monia alueita, joilla bruttokansantuote henkeä kohti on 
pienempi kuin syrjäisimmillä alueilla tai syrjäisillä Kreikan saarilla. Ensiksi mainittujen 
saaman rahoituksen enimmäisosuuden toimenpideohjelmien julkisista menoista olisi siksi 
myös voitava olla 85 prosenttia.
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