
AD\562742FI.doc PE 353.677v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2004/0167(COD)

26.4.2005

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Valmistelija: Jaromír Kohlíček



PE 353.677v02-00 2/14 AD\562742FI.doc

FI

PA_Leg



AD\562742FI.doc 3/14 PE 353.677v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Tässä asetusluonnoksessa määritellään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tehtävät, 
menolajien tukikelpoisuus ja tukien soveltamisala "lähentymistä", "alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä" sekä "Euroopan alueiden välistä yhteistyötä" koskevien tavoitteiden suhteen. 
Nämä kolme tavoitetta määritellään Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevia yleisiä säännöksiä sekä rahastojen hoitoa ja valvontaa koskevassa 
asetusluonnoksessa.

Euroopan aluekehitysrahasto on tärkeänä vaikuttajana yhteisön investoinneissa liikenteen 
infrastruktuureihin, Euroopan laajuiset verkot (TEN-T) mukaan luettuna, sekä matkailun 
tukemiseen. Valmistelija on näistä lähtökohdista käsin laatinut perustelut, joissa käsitellään 
asetusluonnokseen ehdotettuja tarkistuksia.

EAKR:n liikennettä koskevat menot olivat viime ohjelmakaudella (2000–2006) arviolta noin 
29 miljardia euroa, mikä on selvästi enemmän kuin TEN-T -budjettikohdan laajentamat 
summat. Asetusluonnoksessa ei ole summaa, joka pitäisi korvamerkitä EAKR:stä 
liikennehankkeita varten tai EAKR:lle kokonaisuudessaan. Se määritellään rahoitusnäkymien 
ja talousarviomenettelyn yhteydessä.

Asetusluonnoksen sisältö

Esittelijä pitää myönteisenä, että sekä matkailu- että liikenneinvestoinnit kuuluvat niihin 
alueisiin, joita EAKR tukee "lähentymistavoitteen" (4 artikla) saavuttamiseksi. Yhtä 
myönteisenä on pidettävä sitä, että puhtaan kaupunkiliikenteen edistäminen, 
liikennepalvelujen saatavuus suurten kaupunkien ulkopuolella ja toissijaisten verkostojen 
kehittäminen Euroopan laajuisten verkkojen ja muun liikenneinfrastruktuurin välisiä 
yhteyksiä parantamalla on prioriteetti "alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden" suhteen 
(4 artikla). Samassa suhteessa "Euroopan alueiden välisen yhteistyön" saavuttamiseksi EAKR 
keskittyy mm. matkailuyrittäjyyteen, eristyneisyyden vähentämiseen liikennepalvelujen 
saatavuutta lisäämällä, Euroopan laajuisten verkkojen rajat ylittäviin osuuksiin tehtäviin 
investointeihin ja verkkoihin pääsyn parantamiseen paikallisella ja alueellisella tasolla sekä 
meriturvallisuuden edistämiseen (6 artikla). Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jopa 
10 prosentin rahoitusosuus talousarviosta voidaan myöntää rajat ylittäville hankkeille, joiden 
toisena osapuolena oleva valtio ei ole EU:n jäsen.

Ehdotetut tarkistukset

Vaikka asetusluonnoksen yleiseen linjaan on syytä suhtautua myönteisesti ja vaikka 
rahastokohtaista asetusta tarvitaan selvästi täydentämään yleistä asetusta rahastoista, 
valmistelija katsoo, että eräillä alueilla tarkistukset toisivat asetukseen selkeyttä ja 
täsmällisyyttä. 

Vaikka EAKR:n tukitoimia voidaan tietyissä olosuhteissa kohdistaa satamiin ja merialueiden 
väliseen yhteistyöhön, lauttaliikenteestä ei ole mainintaa. EAKR:n määrärahoissa voidaan 
edistää meriturvallisuutta, mutta muiden liikennemuotojen turvallisuudesta ei puhuta mitään. 
Rahaa saatetaan jakaa maaseudun ja kalastuksesta elävien alueiden matkailulle, mutta 
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kaupunkimatkailusta ei ole mainintaa (8 artikla). Tavarankuljetuspalveluja ja syrjäisimpien 
alueiden kuljetuspalvelujen käynnistämistä voidaan tukea (11 artikla), mutta vaikeakulkuisilla 
alueilla tällaista tukea ei luonnoksessa nykymuodossaan ole.

Valmistelijan ehdottamat tarkistukset koskevat näitä kysymyksiä.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) EAKR:n olisi käsiteltävä palvelujen 
käyttämiseen liittyviä ongelmia vammaisten 
näkökulmasta suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan alueellisia kehityshankkeita, 
jotka liittyvät erityisesti infrastruktuurin 
laajentamiseen ja uudistamiseen, 
liikenteeseen tai tietoliikenteen ja tekniikan 
kehittämiseen asettamalla rahoituksen 
ehdoksi, että palvelujen käyttämistä 
koskevat nykyiset esteet poistetaan ja uusia 
esteitä ei luoda.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 kappale

(11) EAKR:n olisi varmistettava 
yhteisvaikutus Euroopan sosiaalirahaston ja 
koheesiorahaston tukitoimien kanssa. Sen 
olisi varmistettava myös täydentävyys ja 
johdonmukaisuus yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa.

(11) EAKR:n olisi varmistettava 
yhteisvaikutus Euroopan sosiaalirahaston ja 
koheesiorahaston kanssa. Sen olisi 
varmistettava myös täydentävyys ja 
johdonmukaisuus yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään uuteen 
naapuruuspolitiikkaan, laajentumiseen ja 
energiapolitiikkaan. Näin ollen on tarpeen 
koordinoida komission aluepolitiikasta 
vastaavan pääosaston ja laajentumisesta 
vastaavan pääosaston hallinnoimia 
rahoitusvälineitä ja varmistaa 
rahoitusvälineiden täydentävyys ja 
yhteisvaikutus jäsenvaltioille ja kolmansille 
maille.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

EAKR:a hallinnoi aluepolitiikan pääosasto, ja Tacis- ja Cards-ohjelmat kuuluvat 
laajentumisen pääosaston vastuulle. Koska näitä välineitä koskevissa asetuksissa ja 
säännöksissä on eroja, rajatylittäviä ja kansainvälisiä hankkeita yhteisössä ja sen 
ulkopuolella ei usein voida yhdistää.

Tarkistus 3
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:

– kilpailukyvyn ja innovaatioiden 
lujittamiseen luodakseen kestäviä 
työpaikkoja ja edistääkseen ympäristön 
kannalta kestävää kasvua, miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta,
– vammaisten ja muiden 
liikuntarajoitteisten kohtaamien tavaroiden 
ja palvelujen käyttöä koskevien esteiden 
purkamiseen varmistamalla, että näiden 
ryhmien esteetön pääsy on ehtona 
rahastoista myönnettävälle tuelle.

Tarkistus 4
4 artiklan 5 alakohta

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, joka on 
vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai 
pysyvästi sairaiden sekä eläkeläisten 
saatavilla, kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi, 
matkailupalvelujen parantaminen uusien 
korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi ja uusiin, kestävämpiin 
matkailumuotoihin siirtymisen 
edistämiseksi;



AD\562742FI.doc 7/14 PE 353.677v02-00

FI

Tarkistus 5
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, 
Euroopan laajuiset mittavat tekniset ja 
logistiset hankkeet (esimerkiksi Galileo) ja 
puhdasta kaupunkiliikennettä koskevat 
yhdennetyt kaupunkien laajuiset strategiat, 
erityisesti julkinen liikenne, joilla pyritään 
parantamaan matkustaja- ja tavaraliikenteen 
palvelujen saatavuutta siten, että ne ovat 
paremmin erityisesti vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden tai pysyvästi sairaiden 
ja pienituloisten eläkeläisten saatavilla, ja 
laatua eri kuljetusmuotojen välisen 
tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten ja
liikennetapaturmien vähentämiseksi;

Tarkistus 6
4 artiklan 8 alakohta

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

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua, ottamalla käyttöön uutta 
tekniikkaa (esimerkiksi verkko-opetus), 
joka tukee etäopiskelua;

Tarkistus 7
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 
terveydenhoitopalvelujen tasa-arvoista 
saatavuutta koskevat investoinnit, joilla 
pyritään edistämään aluekehitystä ja 
elämänlaatua alueilla;
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Tarkistus 8
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 
innovaatiota edistäviä politiikkoja koskevaa 
kansainvälistä esikuva-analyysiä 
(benchmarking) sekä tukemalla yritysten 
välistä yhteistyötä ja yhteisiä TTK- ja 
innovaatiopolitiikkoja;

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

Tarkistus 9
5 artiklan 2 alakohdan 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 kehityksen
edistämiseksi ja maaseutualueiden 
toiminnan monipuolistamiseksi etenkin 
matkailun osalta; toimet olisi suunnattava 
muun muassa seuraaviin kohteisiin:
– matkailu, johon kuuluvat luonnon- ja 
kulttuurivarojen hyödyntämisen 
edistäminen keinona kehittää kestävää 
matkailua,
– tuki matkailupalvelujen parantamiselle 
uusien korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi;
– kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi.

Perustelu

Investoinnit luonnon monimuotoisuuteen ja Natura 2000:een eivät liity ainoastaan 
välittömään taloudelliseen hyötyyn. Matkailulla ja luonnon- ja kulttuurivarojen 
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hyödyntämisen edistämisellä on tärkeä merkitys pyrittäessä kohentamaan alueellista 
kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämä on ymmärretty nykyisellä rakennerahastokierroksella, ja 
sitä on käytetty onnistuneesti tavoitteisiin pyrkimisessä.

Tarkistus 10
5 artiklan 2 alakohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen
edistäminen;

c) ympäristöystävällisen joukkoliikenteen
edistäminen;

Tarkistus 11
5 artiklan 3 alakohdan a alakohta

a) toissijaisten verkkojen vahvistaminen 
parantamalla yhteyksiä TEN-
liikenneverkkoihin, alueellisiin 
rautatiekeskuksiin, lentokentille ja satamiin 
tai multimodaalijärjestelyihin luomalla 
rinnakkaiset yhteydet tärkeimpiin 
rautatieosuuksiin ja kehittämällä alueellisia 
ja paikallisia sisävesiväyliä;

a) toissijaisten verkkojen vahvistaminen 
parantamalla yhteyksiä TEN-
liikenneverkkoihin, alueellisiin 
rautatiekeskuksiin, lentokentille ja satamiin 
tai multimodaalijärjestelyihin luomalla 
rinnakkaiset yhteydet tärkeimpiin 
rautatieosuuksiin ja kehittämällä alueellisia 
ja paikallisia sisävesiväyliä ja edistämällä 
saarten peruspalveluja varten tarvittavia 
lauttapalveluja;

Perustelu

Edistettäessä lauttapalveluja yhteisön varoin ei pidä puuttua markkinataloudellisiin 
kilpailuolosuhteisiin, joten se olisi rajoitettava saarten peruspalveluihin.

Tarkistus 12
6 artiklan 1 alakohdan b alakohta

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia;

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia sekä torjumalla 
luonnosta aiheutuvia riskejä;

Perustelu

Luonnosta aiheutuvien riskien torjunta on selkeästi rajat ylittävää toimintaa ja sen on myös 
kuuluttava Euroopan aluekehitysrahaston toimien piiriin.
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Tarkistus 13
6 artiklan 1 alakohdan d alakohta

d) kehittämällä yhteistyötä, infrastruktuurien 
kapasiteettia ja yhteistä käyttöä erityisesti 
terveyden, kulttuurin ja koulutuksen aloilla.

d) kehittämällä yhteistyötä, infrastruktuurien 
kapasiteettia ja yhteistä käyttöä sekä niihin 
pääsyä erityisesti terveyden, kulttuurin ja 
koulutuksen aloilla.

Tarkistus 14
6 artiklan 1 alakohdan 2 alakohta

Lisäksi EAKR voi edistää rajat ylittävien 
työmarkkinoiden yhdentymistä, paikallisia 
työllisyysaloitteita, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, koulutusta, sosiaalista 
osallisuutta sekä TTK-alan henkilöresurssien 
ja tilojen jakamista.

Lisäksi EAKR voi edistää rajat ylittävien 
työmarkkinoiden yhdentymistä, paikallisia 
työllisyysaloitteita, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, koulutusta, sosiaalista 
osallisuutta, syrjimättömyyttä sekä TTK-
alan henkilöresurssien ja tilojen jakamista.

Tarkistus 15
6 artiklan 2 alakohdan b alakohta

b) yhteyksien parantaminen muun muassa 
Euroopan laajuisten verkkojen rajat 
ylittäviin osuuksiin tehtävien investointien 
avulla, kansallisiin ja valtioiden välisiin 
verkkoihin ja jakelualustoihin pääsyn 
parantaminen paikallisella ja alueellisella 
tasolla, kansallisten ja alueellisten 
järjestelmien yhteentoimivuuden 
parantaminen sekä edistyneiden tieto- ja 
viestintätekniikoiden tukeminen;

b) yhteyksien parantaminen muun muassa 
Euroopan laajuisten verkkojen rajat 
ylittäviin osuuksiin tehtävien investointien 
avulla, kansallisiin ja valtioiden välisiin 
verkkoihin ja jakelualustoihin pääsyn 
parantaminen paikallisella ja alueellisella 
tasolla erityisesti kaupunkialueilta, 
kansallisten ja alueellisten järjestelmien 
yhteentoimivuuden parantaminen sekä 
edistyneiden logistiikka-, tieto- ja 
viestintätekniikoiden tukeminen;

Tarkistus 16
6 artiklan 2 alakohdan c alakohta

c) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
meriturvallisuuden edistäminen, merien ja 
sisävesien saastumisen sekä tulvien torjunta 
samoin kuin eroosion, maanjäristysten ja 
lumivyöryjen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen. Ohjelmiin voi sisältyä 
välineiden toimittaminen ja infrastruktuurin 

c) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
liikenneturvallisuuden edistäminen, merien 
ja sisävesien saastumisen sekä tulvien 
torjunta samoin kuin eroosion ja
aavikoitumisen, maanjäristysten ja 
lumivyöryjen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen. Ohjelmiin voi sisältyä 
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kehittäminen, valtioiden välisten 
tukisuunnitelmien laatiminen ja 
täytäntöönpano, yhteiset riskikartoitukset 
samoin kuin yhteisten välineiden 
kehittäminen luonnosta ja teknologiasta 
aiheutuvien riskien tutkimista, ehkäisyä, 
seurantaa ja valvontaa varten;

välineiden toimittaminen ja infrastruktuurin 
kehittäminen, valtioiden välisten 
tukisuunnitelmien laatiminen ja 
täytäntöönpano, yhteiset riskikartoitukset 
samoin kuin yhteisten välineiden 
kehittäminen luonnosta ja teknologiasta 
aiheutuvien riskien tutkimista, ehkäisyä, 
seurantaa ja valvontaa varten;

Tarkistus 17
6 artiklan 2 alakohdan d alakohta

d) tieteellisten ja teknologisten verkkojen 
perustaminen valtioiden välisten alueiden 
tasapainoiseen kehitykseen liittyvillä 
aihealueilla, myös yliopistojen välisten 
verkkojen samoin kuin tieteellisen tiedon 
saantiin ja TTK-alan laitosten ja 
kansainvälisten osaamiskeskusten väliseen 
teknologian siirtoon liittyvien yhteyksien 
luominen, valtioiden välisten konsortioiden 
kehittäminen TTK-resurssien jakamista 
varten, teknologian siirtoa harjoittavien 
laitosten välinen kummitoiminta (twinnig) ja 
TTK-alan pk-yritysten tukemiseen 
tarkoitettujen uusien yhteisten 
rahoitusjärjestelyjen kehittäminen.

d) tieteellisten ja teknologisten verkkojen 
perustaminen valtioiden välisten alueiden 
tasapainoiseen kehitykseen ja teknologisen 
kuilun kaventamiseen liittyvillä 
aihealueilla, myös yliopistojen välisten 
verkkojen samoin kuin tieteellisen tiedon 
saantiin ja TTK-alan laitosten ja 
kansainvälisten osaamiskeskusten väliseen 
teknologian siirtoon liittyvien yhteyksien 
luominen, valtioiden välisten konsortioiden 
kehittäminen TTK-resurssien jakamista 
varten, teknologian siirtoa harjoittavien 
laitosten välinen kummitoiminta (twinnig) ja 
TTK-alan pk-yritysten tukemiseen 
tarkoitettujen uusien yhteisten 
rahoitusjärjestelyjen kehittäminen.

Tarkistus 18
6 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) luonnonperinnön ja fyysisen 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen osana kestävää taloudellista 
kehitystä.

Perustelu

Tällaista toimintaa ei pidä rajoittaa vain paikallis- tai aluetasolle. On olemassa selviä 
esimerkkejä siitä, että rajat ylittävä yhteistyö ongelmien ratkaisemiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen jakaminen tarjoavat merkittävää eurooppalaista lisäarvoa.
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Tarkistus 19
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 ja 
kulttuuriperinnön kehittäminen yrittäjyyttä, 
matkailua, paikallista työllisyyttä, kestävää 
liikkuvuutta ja yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Tarkistus 20
9 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit; 1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit 
etenkin matkailijoille;

Tarkistus 21
9 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella painottamalla etenkin 
matkailun kannalta tärkeiden resurssien 
merkitystä;

Tarkistus 22
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 
kansalaisten yhteyksiä tukemalla 
yleishyödyllistä yritystoimintaa, edistää 
perushyödykkeiden kuljetuksia syrjäisille 
alueille, mukaan lukien tuki yritysten 
käynnistämiseen, edistää ja kehittää 
kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia 
toimintoja, edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja elvyttää matkailualaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 artiklan 
soveltamista.
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Perustelu

Edistettäessä tavarankuljetuksia yhteisön varoin ei pidä puuttua markkinataloudellisiin 
kilpailuolosuhteisiin, joten se olisi rajoitettava syrjäisten alueiden peruspalveluihin.

Yhteyksiä ei pidä parantaa ainoastaan yritysten osalta, vaan myös epäsuotuisilla alueilla 
asuvien yhteyksiä on parannettava.
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