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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Rakennerahastoja koskevista yleisistä 
säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 20 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetystä Urban-
yhteisöaloitteesta saatujen kokemusten ja 
sen vahvuuksien perusteella olisi 
korostettava kaupunkeja koskevaa 
ulottuvuutta sisällyttämällä tämän alan 
toimenpiteet EAKR:sta osarahoitettaviin 
toimenpideohjelmiin.

(6) Rakennerahastoja koskevista yleisistä 
säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 20 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetystä Urban-
yhteisöaloitteesta saatujen kokemusten ja 
sen vahvuuksien perusteella olisi 
korostettava kaupunkeja koskevaa 
ulottuvuutta sisällyttämällä tämän alan 
toimenpiteet EAKR:sta osarahoitettaviin 
toimenpideohjelmiin, ja talous- ja 
työllisyyspoliittisia toimia, joita 
täydennetään sosiaalista syrjäytymistä 
torjuvilla ja ympäristön tilaa parantavilla 
toimilla, olisi käsiteltävä yhdessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 10 kappale

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
suurille markkinoille pääsyyn ja niiden 
syrjäisyyteen liittyviin ongelmiin, joista 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjassa olevassa pöytäkirjassa 
nro 6 tarkoitetut erittäin harvaan asutut 
alueet kärsivät. EAKR:n olisi kiinnitettävä 
huomiota myös tiettyjen saarten, 
vuoristoalueiden ja harvaan asuttujen 
alueiden erityisongelmiin, jotka johtuvat 
niiden maantieteellisestä sijainnista ja 

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
suurille markkinoille pääsyyn ja niiden 
syrjäisyyteen liittyviin ongelmiin, joista 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjassa olevassa pöytäkirjassa 
nro 6 tarkoitetut erittäin harvaan asutut 
alueet kärsivät. EAKR:n olisi kiinnitettävä 
huomiota myös tiettyjen saarten, Ceutan ja 
Melillan autonomisiin kaupunkeihin, jotka 
ovat tiheään asuttuja ja joiden 
työttömyysaste on korkea, vuoristoalueiden 
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hidastavat niiden kehitystä. ja harvaan asuttujen alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä.

Tarkistus 3
1 artiklan 2 kohta

Asetuksessa annetaan erityissäännökset 
kaupunki- ja maaseutualueiden, 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden, 
syrjäisimpien alueiden ja luonnonhaitoista 
kärsivien alueiden kohtelusta.

Asetuksessa annetaan erityissäännökset 
kaupunki- ja maaseutualueiden, 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden, 
syrjäisimpien alueiden, luonnonhaitoista 
kärsivien alueiden sekä eristäytyneiden, 
tiheästi asuttujen ja korkeasta 
työttömyydestä kärsivien alueiden 
kohtelusta.

Tarkistus 4
2 artiklan 1 kohta

EAKR osallistuu taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion lujittamiseen 
tähtäävien tukitoimien rahoitukseen 
vähentääkseen alueiden välisiä kehityseroja 
ja tukeakseen aluetalouden rakenteellista 
kehittämistä ja mukauttamista, johon kuuluu 
myös taantuvien teollisuusalueiden 
uudistaminen.

EAKR osallistuu taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion lujittamiseen 
tähtäävien tukitoimien rahoitukseen 
vähentääkseen alueiden välisiä kehityseroja 
ja tukeakseen aluetalouden rakenteellista 
kehittämistä ja mukauttamista, johon kuuluu 
sekä taantuvien teollisuusalueiden ja -
seutujen uudistaminen että työttömyyden ja 
köyhyyden torjunta.

Perustelu

Taantuvien teollisuusalueiden kehittämisen on oltava yksi osa tavoitteen saavuttamista, koska 
näillä alueilla jo vallitsee tilanne, joka on korjattava. Tämän lisäksi on keskityttävä alueiden 
ja yhteisöjen kehittämiseen eli köyhyyden torjuntaan, joka on mahdollista vain täyden ja 
terveen työllisyyden vallitessa.
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Tarkistus 5
2 artiklan 2 kohta

Tällä tavoin EAKR osallistuu toimien 
toteuttamiseen yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti samoin kuin 
kilpailukyvyn ja innovaatioiden 
lujittamiseen luodakseen kestäviä 
työpaikkoja ja edistääkseen ympäristön 
kannalta kestävää kasvua.

Tällä tavoin EAKR osallistuu toimien 
toteuttamiseen yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti samoin kuin 
taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja
innovaatioiden lujittamiseen luodakseen 
kestäviä työpaikkoja ja edistääkseen 
ympäristön kannalta kestävää kasvua ja 
kestävää kehitystä taatakseen miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon, torjuakseen 
sukupuoleen, rotuun, kansalliseen 
alkuperään, uskontoon tai uskomuksiin, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja 
edistääkseen sosiaalista osallisuutta 
varmistaen, että vammaisten 
osallistumismahdollisuus on kaikkia 
rahastoista hyötyviä hankkeita koskeva 
ehto.

Perustelu

EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä vammaisten helposti 
käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista, kun on kyse matkailusta, liikenteestä ja 
rakennetusta ympäristöstä.

On erittäin tärkeää, että rakennerahastot eivät johda lisäesteisiin vammaisille. Sen vuoksi 
täsmällinen viittaus on tarpeen, jotta vammaisten osallistumismahdollisuuden vaatimus 
sidotaan resurssien jakamiseen.

Tarkistus 6
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) muut kehittämisaloitteet, joihin kuuluvat 
yrityspalvelut, rahoitusvälineiden 
kehittäminen (riskipääoma-, laina- ja 
takuurahastot sekä paikalliset 
kehitysrahastot), korkotuet, lähipalvelut ja 
kokemustenvaihto alueiden, kaupunkien 
samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä;

c) muut kehittämis- ja työllisyysaloitteet, 
joihin kuuluvat yrityspalvelut, 
rahoitusvälineiden kehittäminen 
(riskipääoma-, laina- ja takuurahastot sekä 
paikalliset kehitysrahastot), korkotuet, 
lähipalvelut ja kokemustenvaihto alueiden, 
kaupunkien samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä;
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Tarkistus 7
3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) työntekijöiden jatkuva koulutus, 
etenkin teknologisten innovaatioiden 
alalla;

Perustelu

Työntekijöiden, etenkin iäkkäämpien työntekijöiden, jatkuva koulutus takaa periaatteessa työn 
laadukkuuden ja perehtyneisyyden uusiin teknologioihin ja auttaa sen jälkeen poistamaan 
ilmiön, jossa "vanhempi" henkilöstö korvataan asteittain nuoremmalla henkilöstöllä, joka 
vastaa paremmin modernin työelämän vaatimuksia. Elinikäisen oppimisen on oltava työn 
turvaamisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien perustekijä.

Tarkistus 8
4 artiklan johdantokappale

Lähentymistavoitteen osana EAKR:n tuki 
keskitetään kestävän ja yhdennetyn 
alueellisen ja paikallisen talouskehityksen 
edistämiseen valjastamalla alueiden oma 
kapasiteetti tähän tarkoitukseen ja 
lujittamalla sitä sellaisin ohjelmin, joilla 
pyritään nykyaikaistamaan ja 
monipuolistamaan alueen talousrakennetta 
ensisijaisesti seuraavilla aloilla:

Lähentymistavoitteen osana EAKR:n tuki 
keskitetään kestävän ja yhdennetyn 
alueellisen ja paikallisen talouskehityksen 
edistämiseen valjastamalla alueiden oma 
kapasiteetti tähän tarkoitukseen ja 
lujittamalla sitä sellaisin ohjelmin, joilla 
pyritään nykyaikaistamaan ja 
monipuolistamaan alueellista ja paikallista 
talousrakennetta ensisijaisesti seuraavilla 
aloilla:

Tarkistus 9
4 artiklan 1 alakohta

1) tutkimus ja teknologian kehittäminen 
(TTK), innovaatio ja yrittäjyys mukaan 
luettuina alueellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen valmiuksien 
vahvistaminen, TTK-tuki pienissä ja 

1) tutkimus ja teknologian kehittäminen 
(TTK), innovaatio ja yrittäjyys mukaan 
luettuina alueellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen valmiuksien 
vahvistaminen, TTK-tuki pienissä ja 
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keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset), 
teknologian siirron tukeminen, pk-yritysten 
ja yliopistojen sekä tutkimus- ja 
teknologiakeskusten välisten yhteyksien 
parantaminen, yritysverkostojen ja klusterien 
kehittäminen, yritys- ja teknologiapalvelujen 
tarjoaminen pk-yritysten ryhmille, 
yrittäjyyden edistäminen ja 
innovaatiorahoituksen tarjoaminen pk-
yrityksille uusien rahoitusvälineiden avulla;

keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset), 
teknologian siirron tukeminen, pk-yritysten 
ja yliopistojen sekä tutkimus- ja 
teknologiakeskusten välisten yhteyksien 
parantaminen, yritysverkostojen ja klusterien 
kehittäminen, yritys- ja teknologiapalvelujen 
tarjoaminen pk-yritysten ryhmille ja 
mikroyrityksille, yrittäjyyden edistäminen ja 
innovaatiorahoituksen tarjoaminen pk-
yrityksille ja mikroyrityksille uusien 
rahoitusvälineiden avulla;

Tarkistus 10
4 artiklan 1 a alakohta (uusi)

1 a) miesten ja naisten tasa-arvon 
vaaliminen työmarkkinoilla, erityisesti 
edistämällä yritysten ja infrastruktuurien 
sekä sellaisten palvelujen perustamista, 
joiden avulla on helpompi sovittaa yhteen 
perhe- ja työelämä;

Tarkistus 11
4 artiklan 2 alakohta

2) tietoyhteiskunta, johon kuuluvat sisällön, 
palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
paikallisella tasolla, julkisten 
verkkopalvelujen saatavuuden parantaminen 
ja kehittäminen, pk-yrityksille suunnatut 
palvelut sekä tuki tieto- ja viestintätekniikan 
omaksumiseksi ja sen käytön 
tehostamiseksi;

2) tietoyhteiskunta, johon kuuluvat sisällön, 
palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
paikallisella tasolla, julkisten 
verkkopalvelujen saatavuuden, erityisesti 
kyseen ollessa vammaisista ja muista 
sosiaalisesti syrjäytyneistä ryhmistä,
parantaminen ja kehittäminen pk-yrityksille 
suunnatut palvelut sekä tuki tieto- ja 
viestintätekniikan omaksumiseksi ja sen 
käytön tehostamiseksi;

Perustelu

EAKR:n 4 artiklassa, joka koskee vain tavoite 1 -alueita, painotetaan oikeutetusti 
tietoyhteiskunnan merkitystä.
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Osallisuus on olennainen osa Euroopan yhteisöjen tavoitetta saavuttaa tietoyhteiskunta 
kaikille eli edistää haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia hyödyntää tietoyhteiskuntaa. 
EAKR:ssa on sitouduttava täysimääräisesti tietoyhteiskuntaan osallisuutta ja sen 
käyttömahdollisuuksia koskeviin kokonaispäämääriin ja -tavoitteisiin, ja sen vuoksi on 
taattava, että tällä alalla tuetuissa toimissa kiinnitetään huomiota ja tunnustetaan tarve 
varmistaa vammaisten pääsy tietoyhteiskunnan jäseniksi.

Tarkistus 12
4 artiklan 2 b alakohta (uusi)

2 b) paikalliset työllisyys- ja 
kehittämisaloitteet: paikallisia palveluja 
tarjoavien rakenteiden tukeminen uusien 
työpaikkojen luomiseksi lukuun ottamatta 
Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavia 
toimia;

Tarkistus 13
4 artiklan 3 alakohta

3) ympäristö, johon kuuluvat jätehuoltoon, 
vesihuoltoon, kaupunkien jätevesien 
käsittelyyn ja ilman laatuun liittyvät 
investoinnit, ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen, saastuneiden alueiden ja 
maan kunnostaminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
edistäminen, pk-yritysten tukeminen 
kestävien tuotantotapojen edistämiseksi
ottamalla käyttöön kustannustehokkaat 
ympäristöjärjestelmät samoin kuin 
kehittämällä ja käyttämällä saastumista 
ehkäiseviä tekniikoita;

3) ympäristö, johon kuuluvat jätehuoltoon, 
jätteiden kierrätykseen, vesihuoltoon, 
kaupunkien jätevesien käsittelyyn ja ilman 
laatuun liittyvät investoinnit, ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen, saastuneiden alueiden ja 
maan kunnostaminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
edistäminen, pk-yritysten tukeminen 
kestävien tuotantotapojen edistämiseksi 
ottamalla käyttöön kustannustehokkaat 
ympäristöjärjestelmät samoin kuin 
kehittämällä ja käyttämällä saastumista 
ehkäiseviä tekniikoita;
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Tarkistus 14
4 artiklan 5 kohta

5) matkailu, johon kuuluvat luonnon- ja 
kulttuurivarojen hyödyntämisen edistäminen 
keinona kehittää kestävää matkailua, 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi, 
matkailupalvelujen parantaminen uusien 
korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi;

5) matkailu, johon kuuluvat luonnon- ja 
kulttuurivarojen hyödyntämisen edistäminen 
keinona kehittää kestävää matkailua, 
sosiaalisen perinnön ja kulttuuriperinnön 
vaaliminen ja kehittäminen talouskasvun ja 
työllisyyden tukemiseksi. Tähän kuuluu 
myös matkailupalvelujen parantaminen
etenkin matkailualan työntekijöille 
tarkoitetun ammatillisen koulutuksen 
avulla uusien korkeamman lisäarvon 
palvelujen tarjoamiseksi;

Tarkistus 15
4 artiklan 6 alakohta

6) liikenteen alan investoinnit, joihin 
kuuluvat Euroopan laajuiset verkot ja 
puhdasta kaupunkiliikennettä koskevat 
yhdennetyt kaupunkien laajuiset strategiat, 
joilla pyritään parantamaan matkustaja- ja 
tavaraliikenteen palvelujen saatavuutta ja 
laatua eri kuljetusmuotojen välisen 
tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

6) liikenteen alan investoinnit, joihin 
kuuluvat Euroopan laajuiset verkot ja 
puhdasta kaupunkiliikennettä koskevat 
yhdennetyt kaupunkien laajuiset strategiat, 
joilla pyritään parantamaan matkustaja- ja 
tavaraliikenteen palvelujen saatavuutta ja 
laatua, erityisesti saavuttamaan yhtäläiset 
liikenteen käyttömahdollisuudet 
vammaisille, eri kuljetusmuotojen välisen 
tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

Perustelu

EAKR:n 4 artiklassa, joka koskee vain tavoite 1 -alueita, painotetaan oikeutetusti 
tietoyhteiskunnan merkitystä.

EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä vammaisten helposti 
käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista, kun on kyse matkailusta, liikenteestä ja 
rakennetusta ympäristöstä.
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On erittäin tärkeää, että rakennerahastot eivät johda lisäesteisiin vammaisille. Sen vuoksi 
täsmällinen viittaus on tarpeen, jotta vammaisten osallistumismahdollisuuden vaatimus 
sidotaan resurssien jakamiseen.

On myös kiinnitettävä huomiota siihen, että haavoittuvassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten 
vammaisilla, on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää terveydenhuoltoa, mukaan lukien 
terveydenhuoltoa koskevaa tietoa, jota olisi toimitettava vammaisten helposti saatavilla 
olevassa muodossa.

Tarkistus 16
4 artiklan 7 alakohta

7) energia, johon kuuluvat Euroopan 
laajuiset verkot, joilla pyritään parantamaan 
toimitusvarmuutta, toteuttamaan 
sisämarkkinat ja ottamaan 
ympäristökysymykset huomioon, 
energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden kehittäminen;

7) energia, johon kuuluvat Euroopan 
laajuiset verkot, joilla pyritään parantamaan 
toimitusvarmuutta ja laatua, turvaamaan 
työpaikat, toteuttamaan sisämarkkinat ja 
ottamaan ympäristökysymykset huomioon, 
energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden kehittäminen;

Tarkistus 17
4 artiklan 8 kohta

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua;

8) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua sekä työntekijöiden jatkuva 
koulutus uusien teknologioiden alalla;

Perustelu

Työntekijöiden, etenkin iäkkäämpien työntekijöiden, jatkuva koulutus takaa periaatteessa työn 
laadukkuuden ja perehtyneisyyden uusiin teknologioihin ja auttaa sen jälkeen poistamaan 
ilmiön, jossa "vanhempi" henkilöstö korvataan asteittain nuoremmalla henkilöstöllä, joka 
vastaa paremmin modernin työelämän vaatimuksia. Elinikäisen oppimisen on oltava työn 
turvaamisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien perustekijä.
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Tarkistus 18
4 artiklan 9 alakohta

9) terveys, johon kuuluvat terveydenhuollon 
kehittämistä ja parantamista koskevat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 
aluekehitystä ja elämänlaatua alueilla;

9) terveys, johon kuuluvat terveydenhuollon 
kehittämistä ja parantamista sekä yhtäläisiä 
terveydenhuollon käyttömahdollisuuksia 
koskevat investoinnit, joilla pyritään 
edistämään paikallista ja alueellista 
kehitystä ja elämänlaatua alueilla;

Perustelu

EAKR:n 4 artiklassa, joka koskee vain tavoite 1 -alueita, painotetaan oikeutetusti 
tietoyhteiskunnan merkitystä.

EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä vammaisten helposti 
käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista, kun on kyse matkailusta, liikenteestä ja 
rakennetusta ympäristöstä.

On erittäin tärkeää, että rakennerahastot eivät johda lisäesteisiin vammaisille. Sen vuoksi 
täsmällinen viittaus on tarpeen, jotta vammaisten osallistumismahdollisuuden vaatimus 
sidotaan resurssien jakamiseen.

On myös kiinnitettävä huomiota siihen, että haavoittuvassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten 
vammaisilla, on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää terveydenhuoltoa, mukaan lukien 
terveydenhuoltoa koskevaa tietoa, jota olisi toimitettava vammaisten helposti saatavilla 
olevassa muodossa.

Tarkistus 19
4 artiklan 10 alakohta

10) pk-yrityksille tarkoitettu suora 
investointituki työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi.

10) pk-yrityksille tarkoitettu suora 
investointituki niiden teknologiseksi 
nykyaikaistamiseksi sekä kestävien ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi.
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Perustelu

Pk-yritysten tuottavuus ja näin ollen elinkelpoisuus riippuu pitkälti niiden ajanmukaisuudesta 
ja siitä, kuinka helposti lähestyttäviä ne ovat kuluttajille. Pk-yritysten uudenaikaistaminen tuo 
tuottavuutta ja varmistaa sen myötä työpaikkojen pysyvyyden ja laadun.

Tarkistus 20
5 artiklan 1 alakohdan johdantokappale

1) innovaatio ja osaamistalous tukemalla 
alueellisiin innovaatiojärjestelmiin johtavien 
alueellisten innovaatiostrategioiden 
suunnittelua ja täytäntöönpanoa ja erityisesti 
seuraavia toimia:

1) innovaatio ja osaamistalous tukemalla 
työpaikkojen luomiseen ja alueellisiin 
innovaatiojärjestelmiin johtavien alueellisten 
innovaatiostrategioiden suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa siten, että otetaan myös 
huomioon vammaisten mahdollisuudet 
hyödyntää näitä järjestelmiä, ja erityisesti 
seuraavia toimia:

Perustelu

EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä vammaisten helposti 
käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista.

Käyttömahdollisuudet ovat olennaisen tärkeä, keskeinen osa alueellista kestävän kehityksen 
strategiaa, ja se on tunnustettava yhdeksi painopistealueista.

Kaupunkirakentamisen ollessa kyseessä on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisesti 
syrjäytyneisiin henkilöihin, ennen kaikkea kaupunkisuunnittelussa. Vammaisten esteetön 
liikkuvuus kaupunkiympäristössä on hyvin tärkeää.

Tarkistus 21
5 artiklan 1 alakohdan a alakohta

a) suoraan alueen taloudellisiin 
kehittämistavoitteisiin yhteydessä olevan 
alueellisen TTK- ja innovaatiokapasiteetin 
edistäminen tukemalla teollisuuden tai 
teknologian alan osaamiskeskuksia, 
edistämällä teknologian siirtoa, kehittämällä 
tulevan teknologian ennakointia ja 

a) suoraan alueen taloudellisiin 
kehittämistavoitteisiin ja työttömyyden ja 
köyhyyden torjuntaan yhteydessä olevan 
alueellisen TTK- ja innovaatiokapasiteetin 
edistäminen tukemalla teollisuuden tai 
teknologian alan osaamiskeskuksia, 
edistämällä teknologian siirtoa, kehittämällä 
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innovaatiota edistäviä politiikkoja koskevaa 
kansainvälistä esikuva-analyysiä 
(benchmarking) sekä tukemalla yritysten 
välistä yhteistyötä ja yhteisiä TTK- ja 
innovaatiopolitiikkoja;

tulevan teknologian ennakointia ja 
innovaatiota edistäviä politiikkoja koskevaa 
kansainvälistä esikuva-analyysiä 
(benchmarking) sekä tukemalla yritysten 
välistä yhteistyötä ja yhteisiä TTK- ja 
innovaatiopolitiikkoja;

Perustelu

Työttömyyden ja köyhyyden torjunnan on oltava ensisijainen tavoite, ja on sisäistettävä, että 
se on kiinteästi sidoksissa kehitykseen ja teknologiseen edistykseen.

Tarkistus 22
5 artiklan 1 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) paikalliseen kehitykseen ja työllisyyden 
kehittämiseen mitoitetun infrastruktuurin 
hankkiminen;

Perustelu

Tämä sanamuoto on peräisin voimassa olevasta lainsäädännöstä, jossa se koskee paikallisia 
työllisyysaloitteita, ennen kaikkea kaupunkialueilla.

Tarkistus 23
5 artiklan 1 alakohdan b b alakohta (uusi)

b b) paikallisia palveluja tarjoavien 
rakenteiden tukeminen uusien 
työpaikkojen luomiseksi lukuun ottamatta 
Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavia 
toimia;

Tarkistus 24
5 artiklan 1 alakohdan c a alakohta (uusi)
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c a) miesten ja naisten tasa-arvon 
vaaliminen työmarkkinoilla, erityisesti 
edistämällä yritysten ja infrastruktuurien 
sekä sellaisten palvelujen perustamista, 
joiden avulla on helpompi sovittaa yhteen 
perhe- ja työelämä, yhdistettynä 
naisyrittäjiin kohdistettuihin erityistoimiin 
uusien ajatusten taloudellisen 
toteuttamisen helpottamiseksi ja toimiin, 
joilla rohkaistaan perustamaan 
yliopistoista ja olemassa olevista yrityksistä 
alkunsa saavia uusia yrityksiä;

Tarkistus 25
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) kaupunki- ja maaseutualueiden 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 
aiempaa aktiivisempi osallistuminen 
yhteisöjensä ja paikallistalouden 
kehittämiseen;

Tarkistus 26
5 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) investointien kannustaminen saastuneiden 
alueiden ja maan kunnostamiseksi sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
Natura 2000:een liittyvien infrastruktuurien 
kehittäminen kestävän talouskehityksen 
edistämiseksi ja maaseutualueiden 
toiminnan monipuolistamiseksi;

a) investointien kannustaminen saastuneiden 
alueiden ja maan kunnostamiseksi sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
Natura 2000:een liittyvien infrastruktuurien 
kehittäminen kestävän talouskehityksen 
edistämiseksi, tuotannon 
monipuolistamiseksi ja työllisyyden 
säilyttämiseksi maaseutualueilla;

Tarkistus 27
5 artiklan 2 alakohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen edistäminen; c) puhtaan ja kaikkien, myös vammaisten, 
käytettävissä olevan kaupunkiliikenteen 
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edistäminen;

Perustelu

EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä vammaisten helposti 
käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista. Käyttömahdollisuudet ovat olennaisen 
tärkeä, keskeinen osa alueellista kestävän kehityksen strategiaa, ja se on tunnustettava 
yhdeksi painopistealueista. Kaupunkirakentamisen ollessa kyseessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sosiaalisesti syrjäytyneisiin henkilöihin, ennen kaikkea kaupunkisuunnittelussa. 
Vammaisten esteetön liikkuvuus kaupunkiympäristössä on hyvin tärkeää.

Tarkistus 28
5 artiklan 3 alakohdan johdantokappale

3) yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien liikenne- ja televiestintäpalvelujen 
saatavuus suurimpien kaupunkien 
ulkopuolella ja erityisesti seuraavat toimet:

3) yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien liikenne- ja televiestintäpalvelujen 
saatavuus, erityisesti kun on kyse 
vammaisista ja muista sosiaalisesti 
syrjäytyneistä ryhmistä, suurimpien 
kaupunkien ulkopuolella ja erityisesti 
seuraavat toimet:

Perustelu

EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä vammaisten helposti 
käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista. Käyttömahdollisuudet ovat olennaisen 
tärkeä, keskeinen osa alueellista kestävän kehityksen strategiaa, ja se on tunnustettava 
yhdeksi painopistealueista. Kaupunkirakentamisen ollessa kyseessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sosiaalisesti syrjäytyneisiin henkilöihin, ennen kaikkea kaupunkisuunnittelussa. 
Vammaisten esteetön liikkuvuus kaupunkiympäristössä on hyvin tärkeää.

Tarkistus 29
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1) rajat ylittävien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimien kehittäminen kestävää 
aluekehitystä koskevien yhteisten 

1) rajat ylittävien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimien kehittäminen kestävää 
aluekehitystä ja työllisyyttä koskevien 
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strategioiden avulla erityisesti seuraavilla 
tavoilla:

yhteisten strategioiden avulla erityisesti 
seuraavilla tavoilla:

Tarkistus 30
6 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) yhteisen infrastruktuurin luominen 
pysyviä rajatylittäviä koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen järjestelmiä 
varten, jotka palvelevat erityisesti 
kaksikielistä ja monikielistä koulutusta.

Tarkistus 31
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. EAKR tukee asetuksen (EY) N:o (…) 
25 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 
36 artiklan 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin kaupunkien elvyttämistä 
koskeviin toimiin liittyviä yhdennettyjä 
strategioita, joilla edistetään osallistumista ja 
pyritään torjumaan taajamissa yhä useammin 
esiintyviä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä ongelmia.

1. EAKR tukee asetuksen (EY) N:o (…) 
25 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 
36 artiklan 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin kaupunkien elvyttämistä 
koskeviin toimiin liittyviä yhdennettyjä 
strategioita, joilla edistetään osallistumista ja 
pyritään torjumaan taajamissa yhä useammin 
esiintyviä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä ongelmia, tukemaan 
vammaisten kaupunkiympäristössä 
kohtaamien liikkumisesteiden poistamista 
ja edellyttämään, että EAKR:stä tuetuissa 
kaupunkirakentamishankkeissa 
noudatetaan esteetöntä pääsyä koskevia 
ehtoja.
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Perustelu

Kaupunkien elvyttäminen ei voi olla menestyksekästä, jos sosiaalisesti heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä ei oteta huomioon kaupunkipolitiikassa ja -suunnittelussa. Erityisesti 
kaupunkirakentamisessa on täsmällisesti tunnustettava tarve edistää vammaisten helposti 
käytettävissä olevaa kaupunkiympäristöä.

Tarkistus 32
8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Toimiin voidaan yhdistää fyysisen 
ympäristön ja hylättyjen teollisuusalueiden 
kunnostaminen, historiallisen ja 
kulttuuriperinnön kehittäminen yrittäjyyttä, 
paikallista työllisyyttä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla sekä 
palvelujen tarjoaminen asukkaille ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen.

Toimiin voidaan yhdistää fyysisen 
ympäristön ja hylättyjen teollisuusalueiden 
kunnostaminen, historiallisen, sosiaalisen ja 
kulttuuriperinnön kehittäminen yrittäjyyttä, 
paikallista työllisyyttä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla 
kiinnittämällä erityistä huomiota sellaisten 
henkilöiden elämään, jotka kärsivät 
jonkinlaisesta vammasta, sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen ja 
työttömyysaste.

Tarkistus 33
9 artiklan 2 kohdan 5 a alakohta (uusi)

5 a) köyhyyden ja työttömyyden torjunta.

Perustelu

Katso tarkistusten 4 ja 21 perustelu.

Tarkistus 34
9 artiklan 2 kohdan 5 b alakohta (uusi)

5 b) työntekijöiden koulutus työnsaantia tai 
ammatillisen tilanteen kohentamista 
varten.
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Perustelu

Katso tarkistusten 7 ja 17 perustelu.

Tarkistus 35
10 artiklan 1 kohta

Asetuksen (EY) N:o (…) 52 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla 
luonnonhaitoista kärsivillä alueilla 
toteutettavissa EAKR:sta osarahoitettavissa 
alueohjelmissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota näiden alueiden erityisongelmiin.

Asetuksen (EY) N:o (…) 52 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla 
luonnonhaitoista tai vakavista 
yhteiskunnallisista ongelmista kärsivillä 
alueilla toteutettavissa EAKR:sta 
osarahoitettavissa alueohjelmissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota näiden 
alueiden erityisongelmiin.

Perustelu

On erittäin tärkeää ottaa huomioon tiettyjen alueiden erityisolosuhteet, koska näillä alueilla 
työttömyys ja geofyysiset tekijät pahentavat köyhiä oloja, ja kasvun, työllisyyden ja 
hyvinvoinnin edellytykset ovat selvästi rajallisempia kuin kehittyneissä keskuksissa.

Tarkistus 36
10 artiklan 2 kohta

EAKR:sta rahoitetaan erityisesti 
investointeja, joiden tavoitteena on parantaa 
yhteyksiä, edistää ja kehittää 
kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia 
toimintoja, edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja elvyttää matkailualaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 artiklan 
soveltamista.

EAKR:sta rahoitetaan erityisesti 
investointeja, joiden tavoitteena on parantaa 
yhteyksiä, edistää ja kehittää 
kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia ja 
sosiaalisia toimintoja, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista.
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Tarkistus 37
11 artiklan otsikko

Syrjäisimmät alueet Syrjäisimmät alueet ja Ceutan ja Melillan 
autonomiset kaupungit

Tarkistus 38
11 artiklan johdantokappale

Asetuksen (EY) N:o (…) 16 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
lisämäärärahan perusteella ja poiketen tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta, EAKR:sta 
rahoitetaan 4 artiklassa mainituilla aloilla ja 
seuraavilla aloilla syntyneiden 
lisäkustannusten tasoittamiseen tarkoitettua 
toimintatukea syrjäisimmillä alueilla, 
perustamissopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita lukuun 
ottamatta:

Asetuksen (EY) N:o (…) 16 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
lisämäärärahan perusteella ja poiketen tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta, EAKR:sta 
rahoitetaan 4 artiklassa mainituilla aloilla ja 
seuraavilla aloilla syntyneiden 
lisäkustannusten tasoittamiseen tarkoitettua 
toimintatukea syrjäisimmillä alueilla ja 
Ceutan ja Melillan autonomisissa 
kaupungeissa, joiden väestön tiheys on 
suuri, perustamissopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita lukuun 
ottamatta:

Tarkistus 39
11 artiklan b alakohta

b) varastointirajoitteisiin, tuotantovälineiden 
suureen kokoon ja huoltoon sekä
henkilöresurssien vähyyteen paikallisilla 
työmarkkinoilla liittyvä tuki.

b) varastointirajoitteisiin, tuotantovälineiden 
suureen kokoon ja huoltoon,
henkilöresurssien vähyyteen paikallisilla 
työmarkkinoilla sekä ammatilliseen 
koulutukseen liittyvä tuki.
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Tarkistus 40
12 artiklan 6 alakohdan b alakohta

b) kuvaus seuranta- ja arviointijärjestelmistä 
sekä seurantakomitean kokoonpano;

b) kuvaus seuranta- ja arviointijärjestelmistä 
sekä seurantakomitean kokoonpano ja 
kumppanien lausuntoja koskevat asiakirjat;
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