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LYHYET PERUSTELUT

Laajentuminen 25 jäsenvaltion EU:hun on tuonut unioniin aiempia laajentumisia enemmän 
alueita, jotka kärsivät merkittävistä haittatekijöistä. Paitsi että eroja on EU:n 15 vanhaan 
jäsenvaltioon nähden, myös 10 uuden jäsenvaltion kehitys on hyvin epätasaista. Erot ovat 
kaikkein selvemmin näkyvissä maaseutu- ja kaupunkialueiden välisessä kuilussa, joka on 
paljon merkittävämpi uusissa jäsenvaltioissa, joissa maataloudella on suuri merkitys koko 
talouden kannalta. Maaseutualueilla tapahtuu jatkossakin huomattavia rakenteellisia 
muutoksia, minkä vuoksi on vaikea kuvitella, että Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto olisi maaseudun kehittämisen ainoa rahoituslähde. Siksi maaseutualueisiin 
on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota uudistetussa Euroopan aluekehitysrahastossa. 

On todellakin ensiarvoisen tärkeää taata, että Euroopan aluekehitysrahastoon tehtävillä 
muutoksilla ei lisätä vaan vastustetaan tällaisia eroja ja että EU:n kaikkien osien kansalaiset 
saavat mahdollisuuden kehittää, nykyaikaistaa ja parantaa ympäristöään, yhteisöjään, 
talouttaan ja yhteiskuntaansa Lissabonin ja Göteborgin esityslistoilla määritettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti. 

Monien jäsenvaltioiden tämänhetkinen keskittyminen pitkän aikavälin työttömyyden 
vastustamiseen voi usein johtaa siihen, että maaseutuun vaikuttavat erityiset rakenteelliset, 
demografiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät jäävät huomiotta. Siksi valmistelija katsoo, 
että säännöksiin, joilla maaseutualueiden taloutta monipuolistetaan, liittyy hyvin suuria 
mahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää, että keskittyminen matkailun kehittämiseen 
vaihtoehtoisena työllistäjänä ei johda sellaisten matalapalkkaisten kausiluontoisten 
työpaikkojen luomiseen matkailualalle, joilla vain korvataan maatalouden matalapalkkaiset ja 
kausiluontoiset työpaikat. 

Valmistelija ehdottaa erityisiä tarkistuksia maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden 
integroimiseksi unionin talouselämään laajemmalti niin, että samalla pyritään suojelemaan 
maalaiselämän ominaisluonnetta, joka voi kadota vedettäessä tällaisia alueita taloudellisesti 
entistä tiiviimmin keskuksen alaisuuteen. Liikenteen ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin kehittyminen tarjoaa mahdollisuuden lisätä näiden alueiden potentiaalia ja 
niiden talouselämän monimuotoisuutta. Viittaamalla erityisesti syrjäisiin alueisiin ja kyliin, 
joiden asukastiheys on pieni ja joilla on huonot mahdollisuudet tällaisten infrastruktuurien 
käyttöön, pyritään kompensoimaan haittatekijöitä, joista huomattavin on fyysinen etäisyys 
taloudellisista keskuksista ja sosiaalipalveluista.

Entistä laajemman ja monipuolisimman taloudellisen toiminnan pitäisi auttaa alueita ja 
yhteisöjä pitämään pintansa poismuuton ja pitkäaikaistyöttömyyden kaltaisia ongelmia 
vastaan samalla, kun esimerkiksi etätyön avulla voidaan selvästi kääntää eristyneisyyden ja 
halpojen asuntojen kaltaiset "haitat" eduiksi. Fyysisen infrastruktuurin laajentamisen ohella 
on tärkeää taata, että muista erillään asuvat ihmiset saavat tarvittavat taidot, jotta heillä voisi 
olla oma roolinsa uudessa taloudessa ja jotta voidaan käsitellä suoraan tavallisia sosiaaliseen 
syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Komission jäsenet Hübner ja Fischer Boel ovat molemmat 
hiljattain painottaneet "keskittymistä koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen sekä 
innovoinnin ja kestävyyden edistämiseen", mikä on olennaista Lissabonin esityslistan 
tavoitteiden saavuttamisen samoin kuin alueiden, kaupunkien sekä maaseudun kehityksen 
kannalta.
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Itse asiassa vaikuttaa kontraproduktiiviselta eristää maaseudun kehittäminen aluepolitiikasta, 
ja vaikuttaa välttämättömältä keskittyä näissä Euroopan aluekehitysrahastoa koskevissa 
uudistuksissa entistä voimakkaammin maaseudun tarpeisiin. On todella pantava toimeen 
moniosaisia kehitysstrategioita, joilla toisaalta käsitellään asianmukaisen taloudellisen 
kehityksen esteitä ja jotka toisaalta luovat synergiaa yhdessä maaseudun kehittämisen kanssa. 
Tähän liittyen valmistelija suhtautuu jossain määrin varauksellisesti komission ehdottamaan 
yhden rahaston menettelyyn. 

On toteutettu huomattavia toimia rahastojen hallinnon ja hoidon yksinkertaistamiseksi edellä 
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Erityisesti rahoitusvälineiden määrää on 
vähennetty kolmeen. Kuitenkin niiden tehokas vaikutusalue on edelleen epäselvä etenkin, jos 
erilaisia koheesiopoliittisia toimia ja niiden ohjelmia ei koordinoida nykyistä paremmin 
keskenään sekä EU:n muiden politiikanalojen kanssa. 

Uusi rakenne laajentaa Euroopan aluekehitysrahaston roolia niin, että se ei ole vain keino 
lisätä rahoitusta, vaan se on ennen kaikkea vertailukohta EU:n eri politiikanalojen ja 
ohjelmien yhteensovittamisessa, kun pyritään toteuttamaan edellä mainittuja lähentymisen, 
kilpailukyvyn, työllisyyden ja alueellisen yhteistyön tavoitteita.

SUOSITUKSET

Kaikista myönteisistä seikoista huolimatta haluaisimme esittää komissiolle seuraavat 
suositukset:

· On taattava integroitu lähestymistapa, joka mahdollistaa erilaisten rakenteellisten 
suunnitelmien välisen täydentävyyden takaamalla tehokkaan koordinoinnin Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ohjelmasuunnittelun ja toimeenpanon välillä.

· On säilytettävä synergia maaseutualueiden kilpailukyvyn tavoitteen ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston välillä ottamalla Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston toimia mukaan maaseutua koskeviin 
strategisiin suunnitelmiin ja laatimalla sopivia strategisia suuntaviivoja tehokkaan 
koordinoinnin mahdollistamiseksi.

· Säilytetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston budjetin integriteetti 
(komission ehdottamalla tasolla), koska Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto täydentää tarpeellisella tavalla Euroopan alueellista kehitystä 
maaseutualueilla.

· Laaditaan 9 artiklassa mainitut selvät "rajaamisperusteet".

· Harkitaan entistä suurempaa joustavuutta 4 ja 5 artiklan prioriteettien soveltamisalojen 
välillä.

· Sisällytetään "Interreg" uuden tavoitteen 3 nimeen, koska sillä on pitkä historia ja 
vakiintunut merkitys.



AD\564361FI.doc 5/17 PE 353.412v02-00

FI

· Harkitaan alueellisen yhteistyön tavoitetta koskevien erityisten säännösten lisäämistä 
yleiseen asetukseen Euroopan aluekehitysrahastoa koskevan asetuksen asemesta.

· Selvennetään suhdetta erityisen valtioiden rajat ylittävän yhteistyön ja Euroopan 
naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan sekä liittymistä edeltävän välineen välillä.

· Laaditaan eurooppalaiselle rajaseutuyhteistyöyhtymälle (ERY) asianmukaiset 
suuntaviivat, koska sen lisäarvo, rahoitus ja konkreettiset työmenetelmät eivät ole vielä 
selvillä.

· Harkitaan hajautettujen viranomaisten ja muiden työmarkkinaosapuolten entistä 
suurempaa osallisuutta kumppanuus- ja toissijaisuusperiaatteiden toteutumisen 
takaamisessa.

· Taataan miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet, käsitellään vammaisten 
henkilöiden erityistarpeita ja taataan yhtäläiset mahdollisuudet vähemmistöille, niin että 
kyse ei ole vain Euroopan rakennerahaston horisontaalisista tavoitteista, vaan että 
tavoite kuuluu myös Euroopan aluekehitysrahaston kehykseen.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Perustamissopimuksen 160 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen 
epätasapainon poistamiseen yhteisössä. Näin 
ollen EAKR pyrkii vähentämään eri 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikoimmassa asemassa olevien alueiden ja
saarten jälkeenjääneisyyttä, maaseutualueet 
mukaan luettuina.

(1) Perustamissopimuksen 160 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen 
epätasapainon poistamiseen yhteisössä. Näin 
ollen EAKR pyrkii vähentämään eri 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikoimmassa asemassa olevien alueiden, 
saarten, vuoristoalueiden, harvaan 
asuttujen alueiden sekä rajat ylittävien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä, 
maaseutualueet mukaan luettuina.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen täydennys, jolla viitataan nimenomaisesti kaikkiin muita 
huonommassa asemassa oleviin alueisiin.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) EAKR:lla tulisi olla erityinen rooli 
paikallisen taloudellisen kehityksen 
edistämisessä ottaen huomioon 
elämänlaadun parantaminen ja alueellinen 
kehittäminen erityisesti tukemalla 
alueellisia työllisyyssopimuksia, 
kaupunkien integroituun kehitykseen 
liittyviä ohjelmia, alueellista kehitystä sekä 
työllisyysaloitteita.

Perustelu

Jotta voitaisiin nopeuttaa vähemmän kehittyneiden alueiden lähentymistä, joista monilla 
työttömyys on kasvussa, on edistettävä työllisyyttä koskevia aloitteita.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
EAKR:sta myönnetyn tuen täydentävyyteen 
ja johdonmukaisuuteen Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o (…) mukaisesti ja Euroopan 
kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o (...) mukaisesti myönnetyn tuen kanssa. 
EAKR:sta osarahoitettavilla ohjelmilla 
olisikin tuettava maaseudun talouden ja 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden 
monipuolistamista perinteisen toiminnan 
ulkopuolelle.

(7) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
EAKR:sta myönnetyn tuen täydentävyyteen 
ja johdonmukaisuuteen Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o (…) mukaisesti ja Euroopan 
kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o (...) mukaisesti myönnetyn tuen kanssa. 
EAKR:sta osarahoitettavilla ohjelmilla 
olisikin tuettava maaseudun ja kalastuksesta 
riippuvaisten alueiden talouden
monipuolistamista perinteisen toiminnan 
ulkopuolelle sekä kyseisten alueiden 
kulttuurin kehittämistä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
suurille markkinoille pääsyyn ja niiden 

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
suurille markkinoille pääsyyn ja niiden 
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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 
hidastavat niiden kehitystä.

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 saarten, vuoristoalueiden, 
maaseutualueiden, harvaan asuttujen 
alueiden ja rajat ylittävien alueiden, joiden 
sijainti hidastaa kehitystä, erityisongelmiin 
näiden alueiden itsenäisen ja kestävän 
kehityksen tukemiseksi.

Perustelu

Tavoitteena on saada johdanto-osan 10 kappaleen sanamuoto vastaamaan johdanto-osan 
1 kappaleeseen esitettyä tarkistusta ja parantaa näin yhdenmukaisuutta.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tarvittaessa on tarpeen tukea yhteisön 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää ja valtioiden välistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina olevien 
jäsenvaltioiden rajaseutualueiden kehitystä 
voidaan tukea tehokkaasti. Tästä syystä on 
asianmukaista sallia poikkeuksellisesti, että 
EAKR:sta tuetaan kolmansien maiden 
alueilla toteutettavia hankkeita, kun niistä on 
hyötyä yhteisön alueille.

(13) Tarvittaessa on tarpeen tukea yhteisön 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää ja valtioiden välistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina olevien 
jäsenvaltioiden rajaseutualueiden kehitystä 
voidaan tukea tehokkaasti. Tästä syystä on
asianmukaista sallia poikkeuksellisesti, että 
EAKR:sta tuetaan kolmansien maiden 
alueilla toteutettavia hankkeita, kun niistä on 
hyötyä yhteisön alueille. Lisäksi on tarpeen 
varmistaa rahoitusresurssien 
asianmukainen jakautuminen Euroopan 
alueiden välistä yhteistyötä koskevan 
tavoitteen valtioiden välisten ja rajat 
ylittävien lohkojen välillä. Rajat ylittävä 
lohko edellyttää erityishuomiota, sillä 
unionin rajat ovat laajentuneet 
huomattavasti ja monet kehityksessä 
jälkeen jääneistä alueista ovat 
rajaseutualueita.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että käytettävissä on riittävät taloudelliset 
resurssit, jotta voidaan selviytyä Euroopan alueellisen yhteistyön rajat ylittävän lohkon 
uusista haasteista laajentuneessa unionissa.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Erot alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevan tavoitteen nojalla 
tukikelpoisten alueiden välillä ovat 
kasvaneet huomattavasti unionin 
laajentumisen jälkeen. Koska 
toissijaisuusperiaatteen olisi 
mahdollistettava, että alueelliset 
viranomaiset voivat määritellä ensisijaiset 
tavoitteensa, 5 artiklan mukaisilla toiminta-
aloilla on sallittava suurempi joustavuus. 
Tämä ei kuitenkaan saisi aiheuttaa 
muutoksia EAKR:n rahoitusresurssien 
jaossa kolmen tavoitteen välillä. 
Rahoituskehys olisi säilytettävä sellaisena 
kuin se on määritelty asetuksessa (EY) N:o 
…./2005.

Perustelu

Tämän johdanto-osan uuden kappaleen avulla esittelijä pyrkii varmistamaan, ettei tarve 
laajentaa 5 artiklan soveltamisalaa johda rahoitusresurssien jaon epätasapainoon EAKR:n 
kolmen tavoitteen välillä lähentymistavoitteen kustannuksella, joka on EAKR:n toiminnan 
tärkein tavoite.

Tarkistus 7
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 ja luonnonhaitoista 
tai demografisista haitoista kärsivien 
alueiden kohtelusta.

Perustelu

Nimenomainen viittaus demografisiin haittoihin on täydennys ja mahdollistaa samalla sen, 
että 1 artikla kattaa myös harvaan asutut alueet.

Tarkistus 8
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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 
kuuluvat myös kilpailukyvyn ja 
innovoinnin vahvistaminen, pysyvien 
työpaikkojen luominen, sosiaalinen 
osallisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet, 
ympäristön suojelu ja sen tilan 
parantaminen, taantuvien teollisuusalueiden 
uudistaminen sekä kestävän ja 
tasapainoisen kehityksen edistäminen koko 
unionin alueella ottaen huomioon 
vammaisten henkilöiden erityistarpeet sekä 
tarpeen korjata etäisille tai eristäytyneille 
alueille taikka saarille niiden sijainnista 
aiheutuvat erityiset epäkohdat.

Perustelu

Hyväksyttyjen toimien entistä tarkempi määrittely.

Tarkistus 9
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, 
vesihuoltoon, kaupunkien jätevesien 
käsittelyyn ja ilman laatuun liittyvät 
investoinnit, ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen, saastuneiden alueiden ja 
maan kunnostaminen, julkisessa 
omistuksessa olevien yleisten alueiden 
kunnostus huonokuntoisilla 
kaupunkialueilla, kaupunkien 
viheralueiden kehittäminen, meluntorjunta, 
veden laadun suojelu, vesihuolto, puhtaan 
joukkoliikenteen edistäminen, riskien 
estäminen, maisemansuunnittelu
maaseutualueilla, biologisen 
monimuotoisuuden, eläinsuojelun ja 
luonnonsuojelun edistäminen, pk-yritysten 
tukeminen kestävien tuotantotapojen 
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edistämiseksi ottamalla käyttöön 
kustannustehokkaat ympäristöjärjestelmät 
samoin kuin kehittämällä ja käyttämällä
saastumista ehkäiseviä tekniikoita;

Perustelu

Tarkoituksena on sisällyttää lähentymistavoitteeseen joitakin sellaisia näkökohtia, jotka 
vaikuttavat paljon useampiin alueisiin kuin vain niihin, jotka ovat tällä hetkellä oikeutettuja 
tukeen pelkästään alueellisen kilpailukyvyn ja/tai Euroopan alueellisen yhteistyön 
tavoitteiden perusteella. Lisäksi kaupunkien tilan parantamisen ympäristöulottuvuus tulisi 
myös ottaa huomioon.

Tarkistus 10
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-,
kulttuurivarojen ja historiallisen perinnön 
hyödyntämisen edistäminen keinona kehittää 
kestävää matkailua, ruumiinkulttuurin ja 
urheilun edistäminen, kulttuuriperinnön 
vaaliminen ja kehittäminen talouskehityksen 
tukemiseksi, matkailupalvelujen 
parantaminen uusien korkeamman lisäarvon 
palvelujen tarjoamiseksi;

Perustelu

Rahastojen lähentymisen nimissä olisi tuettava matkailua, luonnon- ja kulttuurivarojen 
edistäminen mukaan luettuna. Tähän olisi lisättävä myös historiallinen perintö (esim. 
tärkeisiin, historiallisiin tapahtumiin liittyvät muistomerkit). Tämä on olennaisen tärkeää, 
sillä 8 artiklassa historiallinen perintö on mainittu erillisenä kulttuuriperinnöstä. Matkailun 
edistämistä koskevan tavoitteen lisäksi on mainittava siihen läheisesti liittyvän 
ruumiinkulttuurin ja urheilun edistäminen. Pyrkimyksenä on parantaa elämänlaatua jälkeen 
jääneillä alueilla, ja ruumiinkulttuuri ja urheilu ovat selkeitä keinoja vaikuttaa tähän. 
Rahastosta olisi tuettava näille aloille tehtäviä investointeja sekä kaupungeissa että 
maaseudulla.

Tarkistus 11
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 

6) liikenteen alan investoinnit, joihin 
kuuluvat Euroopan laajuiset verkot, teiden 
rakentaminen ja parantaminen Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen rungon 
ulkopuolella ottaen huomioon tavoite luoda 
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tavaraliikenteen palvelujen saatavuutta ja 
laatua eri kuljetusmuotojen välisen 
tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

yhteyksiä saarille, maaseudulle, 
erillisalueille ja muuten etäisille alueille 
sekä tällaisten alueiden ja unionin 
ydinalueiden välille 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;

Perustelu

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rungon ulkopuolella olevien teiden rakentaminen ja 
parantaminen tulisi mainita asetuksen tekstissä nimenomaisesti viittauksena komission 
kommenttiin 1. lokakuuta pidetyssä tieteellisen neuvoa-antavan komitean kokouksessa, jossa 
komissio totesi, että Euroopan laajuisia liikenneverkkoja rahoitetaan koheesiorahastosta ja 
toissijaisia järjestelmiä rahoitetaan teiden osalta myös Euroopan maatalouden 
kehittämisrahastosta. Tarkistuksen toisessa osassa keskitytään paremmin syrjäisten alueiden 
liikennetarpeisiin.

Tarkistus 12
4 artiklan 8 alakohta

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

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua ja tukemaan yhtäläisten 
koulutusmahdollisuuksien tarjontaa;

Perustelu

Rahastosta tuetaan aivan oikeutetusti koulutusalan investointeja (4 artiklan 8 kohta), joilla 
pyritään parantamaan alueiden houkuttavuutta ja elämänlaatua. Tähän olisi lisättävä myös 
pyrkimys tarjota yhtäläiset koulutusmahdollisuudet. Yksi hankalimmista maaseutuelämään 
liittyvistä näkökohdista on koulutuksen saannin vaikeus, koulujen kaukainen sijainti, pitkät ja 
kalliit koulumatkat jne. Lisäksi koulujen ylläpito maaseudulla on kalliimpaa johtuen 
demografisista tekijöistä ja oppilaiden alhaisemmasta määrästä. Rahastosta olisi näin ollen 
tuettava myös investointeja, joilla pyritään tarjoamaan yhtäläiset koulutusmahdollisuudet 
maaseudulla.

Tarkistus 13
4 artiklan 9 alakohta



PE 353.412v02-00 12/17 AD\564361FI.doc

FI

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, sairauksien 
ennaltaehkäisyä ja terveyspalveluiden 
saannin helpottamista koskevat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 
aluekehitystä ja elämänlaatua alueilla;

Perustelu

Rahastosta tuetaan lähentymisen nimissä aivan oikeutetusti terveyteen liittyviä investointeja, 
vaikka tämän alan tukea ei pidäkään rajoittaa ainoastaan terveydenhuollon kehittämiseen ja 
parantamiseen, vaan se olisi laajennettava koskemaan myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja –
mikä on erityisen tärkeää maaseutualueilla – terveyspalvelujen saannin parantamista, sillä 
maaseudun asukkaat kohtaavat usein tähän liittyviä vaikeuksia.

Tarkistus 14
5 artiklan johdantokappale

Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteen osana EAKR:n tuki keskitetään 
alueellisten kestävän kehityksen 
strategioiden mukaisesti seuraaviin 
toimintalinjoihin:

Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
tavoitteen osana EAKR:n tuki keskitetään 
alueellisten kestävän kehityksen 
strategioiden mukaisesti ensisijaisesti 
seuraaviin toimintalinjoihin:

Perustelu

Esittelijän mielestä prioriteettien luettelo ei saa olla poissulkeva, vaan sen pitää mahdollistaa 
EAKR:n yhteydessä alueiden eritystarpeiden ja niiden heterogeenisen luonteen, niiden 
kehityksen ja suhteellisen kilpailukyvyn huomioonottaminen.

Tarkistus 15
5 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen edistäminen; c) puhtaan julkisen liikenteen edistäminen;

Perustelu

Ei ole mitään syytä, miksi alan parannusten pitäisi rajoittua kaupunkialueille, sillä 
maaseudun julkisessa liikenteessä yksittäisen matkustajan tekemä matka on yleensä paljon 
pitempi.

Tarkistus 16
5 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)
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b a) tietoon perustuvan talouden leviämisen 
tukeminen eristyksissä olevilla alueilla ja 
maaseutualueilla edistämällä tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöönottoa ja 
hyödyntämistä lisäarvon saamiseksi sekä 
taloudellisen toiminnan 
monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi.

Tarkistus 17
6 artiklan 1 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) kannustamalla maaseudun kestävää 
kehitystä;

Tarkistus 18
7 artiklan a alakohta

a) alv; a) korvattava alv;

Perustelu

Näin taattaisiin, että säännös vastaa aiempia ja tällä hetkellä sovellettavia EAKR-ohjelmien 
käytäntöjä. Se vastaisi myös Euroopan rakennerahastoa koskevan asetuksen säännöksiä, ja 
näin vältettäisiin perusteeton epäyhtenäisyys Euroopan koheesiopolitiikassa.

Tarkistus 19
9 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
annetun asetuksen (EY) N:o (…) mukaisesti 
ja Euroopan kalatalousrahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (...) mukaisesti 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen ohjelmien kanssa.

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
annetun asetuksen (EY) N:o (…) mukaisesti 
sekä tämän asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
5 luetelmakohdan perusteella ja Euroopan 
kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o (...) mukaisesti osarahoitettujen 
toimenpiteiden täydentävyys ja 
johdonmukaisuus toisaalta keskenään ja 
toisaalta EAKR:sta osarahoitettujen 
ohjelmien kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muistuttamaan sekä korostamaan tällä asetuksella luotavaa Euroopan 
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maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa koskevaa lainsäädäntöä, jotta osoitetaan 
selkeästi, että maaseudun kehittämistä koskevan politiikan ja koheesiopolitiikan välillä 
tarvittava yhteisvaikutus on yhteinen ongelmakenttä näiden kahden politiikan 
ohjelmointivaiheessa.

Tarkistus 20
9 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit; 1) yhteyksiä ja alueiden houkuttelevuutta 
parantavat infrastruktuurit;

Tarkistus 21
9 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;

3) taloudellisten toimintojen kehittäminen 
maatalouden ja kalatalouden ulkopuolella;

Perustelu

Apua ei pidä rajoittaa vain uusiin toimintoihin, vaan sen pitää koskea myös nykyisten 
toimintojen syventämistä ja parantamista.

Tarkistus 22
9 artiklan 2 kohdan 4 a alakohta (uusi)

4 a) koulutustoimien kehittäminen 
maaseudulla;

Tarkistus 23
9 artiklan 2 kohdan 5 alakohta

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.

5) kestävän matkailun ja maaseudun 
tarjoamien mahdollisuuksien sekä 
kulttuurielämän kehittäminen.
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Tarkistus 24
9 artiklan 2 kohdan 5 a alakohta (uusi)

5 a) biopolttoaineiden tuotanto ja/tai 
uusiutuvien energialähteiden käyttö.

Perustelu

Maaseutualueiden olisi osallistuttava Euroopan unionin kunnianhimoisen tavoitteen 
toteuttamiseen, joka merkitsee, että 12 prosenttia unionin energian bruttokulutuksesta olisi 
katettava käyttämällä uusiutuvia energialähteitä.

Tarkistus 25
9 artiklan 2 kohdan 5 b alakohta (uusi)

5 b) investoinnit energiatehokkuuteen 
(infrastruktuuri, tekninen tuki ja 
tiedottaminen loppukäyttäjille).

Tarkistus 26
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 
toimintoja, edistää työpaikkojen luomista ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa sekä kehittää ja monipuolistaa 
laaja-alaisesti maaseutua, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3, 4 ja 5 artiklan 
soveltamista.

Perustelu

Työttömyys vaikuttaa merkittävästi ihmisten poismuuttoon epäsuotuisilta alueilta.

Tarkistus 27
12 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a) arvio vaikutuksesta työllisyyteen 
kyseisillä alueilla ja niiden naapurialueilla 
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sekä vaikutuksesta työn malleihin, 
kausiluontoisiin tekijöihin ja 
ammattipätevyyksiin;

Perustelu

Todennäköisiä työllisyysvaikutuksia on tarkasteltava määritettäessä "Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön" kuuluvia toimenpideohjelmia, jotta voitaisiin koordinoida entistä paremmin 
suunnitelmia koulutuksellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämiseksi.

Tarkistus 28
14 artiklan 3 kohta

3. Kunkin toimenpideohjelmaan osallistuvan 
jäsenvaltion on nimettävä edustajansa 
asetuksen (EY) N:o (...) 64 artiklassa 
tarkoitettuun seurantakomiteaan.

3. Kunkin toimenpideohjelmaan osallistuvan 
jäsenvaltion on nimettävä edustajansa 
asetuksen (EY) N:o (...) 64 artiklassa 
tarkoitettuun seurantakomiteaan ja taattava, 
että osallistuvat alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset ovat asianmukaisesti 
edustettuina institutionaalisen kehyksen 
mukaisesti.

Perustelu

Tärkeintä on tässä taata kumppanuus- ja toissijaisuusperiaatteiden noudattaminen.
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