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LYHYET PERUSTELUT

Tätä ehdotusta olisi käsiteltävä yhdessä unionin rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
uudistamista koskevan, yleisistä säännöksistä annettavan asetuksen 
(KOM(2004)0492 lopullinen) kanssa. Tämä on tärkeää kolmesta syystä:

a) Asetuksessa annetaan yleiset säännöt kolmelle rahastolle: EAKR:lle (joka on EU:n 
aluepolitiikan tärkein väline), Euroopan sosiaalirahastolle (ESR) ja koheesiorahastolle.

b) Siinä eritellään ne EU:n alueet, jotka saavat rahoitusta, mikäli tavoitteet (lähentyminen, 
alueellinen kilpailukyky ja alueiden välinen yhteistyö) saavutetaan. Siksi EAKR on 
johdettu oikeudellinen väline.

c) Siinä määritellään käytännössä suurin osa EAKR-tuen yleisistä ehdoista ja 
viitekehyksestä. EAKR-ehdotusta ei siksi voi käsitellä erillään yleisistä säännöksistä 
annettavasta asetuksesta.

EAKR-ehdotuksen erityisiä säännöksiä voidaan kuitenkin käsitellä yhden kriteerin eli 
syrjäisen sijainnin ongelman pohjalta. Se kattaa esteet (ts. luontaiset edellytykset, pääoman 
riittämättömän karttumisen, vähäisen inhimillisen pääoman aiheuttaman dynaamisuuden 
puutteen, huonon infrastruktuurin, huonot palvelut, olemattoman kulttuuritoiminnan jne.), 
joiden vuoksi talouden suorituskyky ja taloudellinen toiminta sekä taloudellinen hyvinvointi 
(bkt asukasta kohti) jakautuu epätasaisesti.

Valmistelija keskittyy tästä lähtökohdasta ITRE-valiokunnan toimivaltaan kuuluviin, 
teollisuuspolitiikkaan ja pk-yrityksiin, tutkimukseen ja tieteeseen, energiaan, televiestintään, 
tietoyhteiskuntaan ja Euroopan laajuisiin energia- ja televerkkoihin liittyviin seikkoihin. On 
tärkeää tehdä selväksi, että nämä politiikat edistävät merkittävästi alueellista kehitystä.

Lisäksi valmistelija korostaa, että Euroopan parlamentille ei ole annettu toimivaltaa 
alueellisten erojen todellisiin syihin liittyvissä asioissa. Tästä huolimatta hän ehdottaa 
huomattavia muutoksia EU:n aluepolitiikkaan.

Valmistelija on tyytyväinen komission EAKR-ehdotuksen tarkoitukseen ja toiminta-alaan, 
mutta niitä on selvennettävä ja tarkennettava sen tiedon valossa, jonka EU on hankkinut 
EAKR:n perustamisen jälkeen, sekä tarkistetussa Lissabonin toimintasuunnitelmassa ja vuosia 
2007–2013 koskevissa rahoitusnäkymissä asetettujen uusien ensisijaisten tavoitteiden valossa.

Innovaatioiden merkityksen olisi käytävä ilmi ehdotuksesta. Lissabonin ja Göteborgin 
tavoitteiden sekä Wim Kokin raportissa tehtyjen ehdotusten sisällyttämistä olisi pidettävä 
olennaisena edellytyksenä EAKR:n tavoitteiden saavuttamiselle. Tiedonvaihdon sekä 
kokemuksesta ja parhaista käytännöistä oppimisen edellyttämien innovatiivisten toimien 
joustava tulkinta olisi tervetullut. Innovatiivisten toimien pitäisi tarjota alueille tilaisuus 
kokeiluihin aloilla, joilla on tulevaisuudenmahdollisuuksia. Alueilla ja paikallisviranomaisilla 
on oma tehtävänsä Euroopan aluepolitiikan toiminta-alan määrittelyssä.
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Pk-yritykset ovat alueiden tuotantorakenteen perusta. Niille olisi annettava tilaisuus tarttua 
ennakolta uusiin innovatiivisiin haasteisiin ja toteuttaa ne käytännössä mahdollisimman 
lähellä kansalaisia. Tarvitaan vähemmän byrokratiaa sekä avoimuutta ja uusia, investointeihin 
kannustavia ja rahoituksen turvaavia järjestelmiä, jotta pk-yritykset ja muut yksityiset toimijat 
pääsisivät helpommin osallisiksi unionin ohjelmista ja jotta ohjelmat voitaisiin toteuttaa 
mahdollisimman tehokkaasti.

Aluekehitykseen ja -politiikkaan vaikuttavat myös muut tekijät. Yksi niistä liittyy alueiden 
omiin, uudenlaisiin yhteistyömuotoihin, joiden tarkoituksena on synergiaetujen 
aikaansaaminen alueiden ja jäsenvaltioiden muiden rahoitusmahdollisuuksien kanssa 
(ts. tavoitteen 2 (EAKR) ja tutkimuksen puiteohjelman välillä), ohjelmien yhteisrahoituksen 
joustavoittaminen muun muassa tarkkaan määritellyllä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudella (PPP) sekä aluepolitiikan toteuttamiskeinojen tehostaminen. Nämä uudet 
muodot ovat erilaisia kumppanuuksia, esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteenliittymiä sekä kansalaisyhteiskunnan ja yliopistojen, pk-yritysten ja 
paikallisviranomaisten kumppanuuksia. Valmistelija pitää myönteisenä, että komission 
ehdotuksissa korostetaan rajat ylittävän yhteistyön merkitystä.

Kaikki nämä seikat on sisällytetty asianmukaisiin tarkistuksiin, joihin liittyy lyhyt perustelu.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 kappale

(3) EAKR:n tukitoimet olisi toteutettava 
osana koheesiopolitiikkaa koskevaa 
kokonaisvaltaista strategiaa, jolla 
varmistetaan, että tuki keskitetään entistä 
paremmin yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin 
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevien alueiden ulkopuolella.

(3) EAKR:n tukitoimet olisi toteutettava 
osana koheesiopolitiikkaa koskevaa 
kokonaisvaltaista strategiaa, jolla 
varmistetaan, että tuki keskitetään entistä 
paremmin yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin 
ja siinä pyritään kiinnittämään huomiota 
alueiden välisten kehityserojen alkusyihin
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevilla alueilla.

Perustelu

Tarkistus liittyy 2 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Siinä tehdään EAKR:n yleisstrategiaan 

  
1EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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lisäys, jonka mukaan rahaston ensisijaisena tavoitteena on kiinnittää huomiota alueellisten 
erojen syihin ja poistaa ne.

Tarkistus 2
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. Tässä yhteydessä 
paikallisella kehityksellä ja paikallisilla 
työllisyysaloitteilla sekä niiden 
innovatiivisella potentiaalilla on tärkeä 
tehtävä.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) On suotavaa laajentaa 
lähentymistavoitteen tuen piiriin kuuluvia 
keinoja ja aloja ottamalla käyttöön uusi 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva 
avustusjärjestelmä ja uusi lähestymistapa 
aluekehitykseen asettamalla kokonaan 
julkisista varoista rahoitetun tutkimuksen 
tulokset maksutta pienten ja keskisuurten 
yritysten käyttöön.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön innovatiivinen lähestymistapa tutkimukseen. Ensinnäkin siinä 
velvoitetaan kokonaan julkisista (unionin tai kansallisista) talousarvioista rahoitetut 
tutkimuslaitokset tarjoamaan tutkimustuloksensa pk-yrityksille, jotka pyrkivät muuttamaan ne 
konkreettisiksi teollisiksi sovelluksiksi. Toiseksi siinä määritellään ehdot, joiden mukaan 
julkisten varojen avulla saatu tieto siirretään välittömästi niille, jotka ovat kiinnostuneet 
kehittämään sitä edelleen aluekehitystarkoituksiin.
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Tarkistus 4
2 artikla

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 
kiinnittääkseen huomiota alueiden välisten 
kehityserojen alkusyihin ja vaikuttaakseen 
niihin ja tukeakseen aluetalouden 
rakenteellista kehittämistä ja mukauttamista, 
johon kuuluu myös taantuvien 
teollisuusalueiden uudistaminen.

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 lujittamiseen kytkemällä 
innovaatiot aluekehitykseen kiinnittäen 
erityistä huomiota alueiden rooliin 
teknologiayhteisöissä luodakseen kestäviä 
työpaikkoja ja edistääkseen ympäristön 
kannalta kestävää kasvua.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että EAKR:n päätarkoituksena on poistaa alueellisten erojen syyt. 
Siksi EAKR-tuki olisi keskitettävä alueellisia eroja synnyttäviin ja pahentaviin tekijöihin. 
Lisäksi siinä selvennetään, että innovaatiot eivät itsessään välttämättä johda alueellisten 
erojen pienenemiseen eivätkä kestävään kasvuun. Toisaalta innovaatioihin keskittyvä 
lähestymistapa auttaisi saamaan aikaan työpaikkoja lisäävän kerrannaisvaikutuksen.

Tarkistus 5
3 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) infrastruktuurit; b) fyysiset ja tekniset infrastruktuurit;

Perustelu

Adjektiiveilla 'fyysinen' ja 'tekninen' määritellään, minkätyyppiset infrastruktuurit voivat 
saada EAKR-rahoitusta. Mikä tahansa infrastruktuuri ei välttämättä parantaisi alueiden 
tuottavuutta. Siksi tässä tarkistuksessa ehdotettu selvennys on tarpeen.

Tarkistus 6
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

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

yrityspalveluista, rahoitusvälineiden 
kehittämisestä (riskipääoma-, laina- ja 
takuurahastot sekä paikalliset 
kehitysrahastot), korkotuista, 
lähipalveluista ja kokemusten 
verkottamisesta tai kokemustenvaihdosta
alueiden, kaupunkien, yhteisten paikallisten 
aloitteiden samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä;

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäinen osa palvelee määrittelyä siinä mielessä, että 'kehittämisaloitteiden' 
pitäisi olla konkreettisia eikä abstrakteja käsitteitä. Toisessa osassa esitetään 'kokemusten 
verkottaminen' innovatiivisena keinona päästä EAKR-tuen piiriin sekä mainitaan samassa 
yhteydessä 'yhteiset paikalliset aloitteet', joilla edistetään paikallisviranomaisten 
osallistumista aluekehitykseen.

Tarkistus 7
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 
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;

1) tutkimus ja teknologian kehittäminen 
(TTK), innovaatio ja yrittäjyys mukaan 
luettuina alueellisen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen valmiuksien 
vahvistaminen sekä alueiden välisen 
teknologisen kuilun kaventaminen, TTK-
tuki pienissä ja 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 
sekä alueellisten hankkeiden ja paikallisten 
investointien kehitysrahastojen 
yhteisrahoituksen avulla vipuvaikutuksen 
luomiseksi ja yksityisen pääoman 
houkuttelemiseksi tukemaan alueen 
talouskehitystä;
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan kaventaa alueiden välistä digitaalista kuilua. Koska alku- ja 
kehityspääoman löytäminen on yksi pk-yritysten suurimmista huolista, on houkuteltava 
yksityisiä sijoittajia luomalla riskipääomarahastoja ja tarjoamalla niille yhteisrahoitusta 
julkisista lähteistä. Nämä rahastot ovat yksi parhaista välineistä, joilla maan talouskehitystä 
voidaan tukea antamalla pk-yritykselle riittävät voimavarat innovaatiopotentiaalinsa 
lisäämiseen.

Tarkistus 8
4 artiklan 1 a alakohta (uusi)

1 a) kokonaan julkisista varoista yhteisön 
talousarvion tai kansallisten 
tutkimuslaitosten kautta rahoitettu 
tutkimus, jota ei vielä ole patentoitu ja jota 
voidaan tarjota pk-yrityksille maksutta, 
edellyttäen että tutkimustulokset muutetaan 
suoraan innovaatioksi, joka johtaa 
energiasisällöltään alhaisempaan 
teollisuushyödykkeeseen;

Perustelu

EU:ssa ja useimmissa jäsenvaltioissa ei ole järjestelmää, jonka kautta yliopistojen tai 
tutkimuslaitosten tutkimus johtaisi teollisiin sovelluksiin. Tällaisen järjestelmän puuttuminen 
haittaa kehitystä, ja tarkistuksella pyritään korjaamaan tilanne. Siinä otetaan käyttöön uusi 
järjestelmä, jossa pk-yrityksiä tuetaan soveltamalla tutkimuslaitoksissa olevaa tietoa teollisiin 
innovaatioihin. Tällaisen tutkimuksen on tehnyt mahdolliseksi julkisen sektorin rahoitus. 
Julkinen rahoitus menee kuitenkin hukkaan, jos sitä ei käytetä asianmukaisesti. Pk-yritykset 
puolestaan saisivat kannustimen investoida uusiin tuotteisiin, jos niille tarjottaisiin 
rahoitusta, johon liittyy mahdollisimman vähän oikeudellisia säännöksiä.

Tarkistus 9
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 parantaminen 
ja kehittäminen, pk-yrityksille suunnatut 
palvelut sekä tuki tieto- ja viestintätekniikan 
omaksumiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
tai uusien ideoiden hyödyntämiseksi;



AD\564543FI.doc 9/18 PE 353.428v02-00

FI

Perustelu

Tarkistus seuraa loogisesti tieto- ja viestintätekniikan perusajatuksesta. Tietoyhteiskunnan 
olisi vain otettava omakseen "uusien ideoiden hyödyntäminen".

Tarkistus 10
4 artiklan 4 alakohta

4) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
luonnosta ja teknologiasta aiheutuvien 
riskien ehkäisemiseen ja niiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen suunnitelmien 
kehittäminen ja täytäntöönpano;

4) rahoitus- tai pääomamarkkinoiden 
kehityksestä johtuvien riskien 
ehkäiseminen, johon kuuluvat luonnosta ja 
teknologiasta aiheutuvien riskien 
ehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen 
tarkoitettujen suunnitelmien kehittäminen ja 
täytäntöönpano;

Perustelu

Riskeillä on monia lähteitä, joiden ehkäiseminen edellyttää erilaisia tekniikoita ja 
lähestymistapoja. Tämän asetuksen piiriin kuuluvilla alueilla merkittävänä riskinä on 
rahoitus- tai pääomamarkkinoiden epävakaisuus, joka vaikuttaa kielteisesti 
ennakkoinvestointeihin. Julkiset takeet antaisivatkin tukea ja vähentäisivät epävarmuutta.

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 
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 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

Tarkistuksella halutaan lisätä lähentymistavoitteeseen investoinnit mittaviin teknisiin ja 
logistisiin avaruushankkeisiin.
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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 ottamalla käyttöön uutta 
tekniikkaa (esimerkiksi verkko-opetus), 
joka tukee etäopiskelua;

Perustelu

Tarkistuksella halutaan kaventaa alueiden välistä teknologista kuilua myös koulutuksessa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa.

Tarkistus 13
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:ssa otetaan 
huomioon seitsemännen puiteohjelman 
tavoitteet ja sen tuki keskitetään alueellisten 
kestävän kehityksen strategioiden mukaisesti 
seuraaville aloille:

Perustelu

Puiteohjelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoituksen välillä on oltava enemmän 
yhteisvaikutuksia.

Tarkistus 14
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 
alueellisiin innovaatiojärjestelmiin johtavien 
alueellisten innovaatiostrategioiden 
suunnittelua ja täytäntöönpanoa tai 
muuttamalla kokonaan yhteisön tai 
jäsenvaltioiden talousarvioista rahoitetun 
tutkimuksen tulokset uusiksi 
teollisuustuotteiksi tai uusiksi palveluiksi ja 
erityisesti seuraavia toimia:

Perustelu

Ehdotuksen looginen perusta selitetään uuteen johdanto-osan 8 a kappaleeseen ja 4 artiklan 
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1 a kohtaan liittyvissä tarkistuksissa.

Tarkistus 15
5 artiklan 1 alakohdan b alakohta

b) innovaatiotoiminnan kannustaminen pk-
yrityksissä edistämällä korkeakoulujen ja 
yritysten yhteistyöverkostoja, pk-yritysten 
verkostoja ja klustereita ja helpottamalla pk-
yritysten mahdollisuuksia käyttää edistyneitä 
yritystukipalveluja sekä tukemalla 
puhtaampien innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoa pk-yrityksissä;

b) innovaatiotoiminnan kannustaminen pk-
yrityksissä edistämällä yritysten 
tukipalvelujen ja tutkimuskeskusten,
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten sekä
korkeakoulujen ja yritysten 
yhteistyöverkostoja ja muita sektorien 
välisiä yhteistyöverkostoja sekä pk-yritysten 
verkostoja ja klustereita ja helpottamalla pk-
yritysten mahdollisuuksia käyttää edistyneitä 
yritystukipalveluja sekä tukemalla 
puhtaampien innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoa pk-yrityksissä;

Perustelu

Kumppanuus on uusi yhteistyömuoto, jolla pyritään edistämään teollista innovaatiotoimintaa. 
Tarkistuksella yksinkertaisesti sisällytetään kohtaan kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 
kumppanuus. Kaikki relevantit elimet olisi otettava mukaan pk-yritysten verkostoitumiseen 
innovaatioiden ja niiden täytäntöönpanon sekä osaamisen ja tiedon siirron helpottamiseksi. 
Innovatiivista lähestymistapaa voitaisiin kehittää korkeakoulujen ja yritysten tai 
erikoistuneiden yritysverkostojen välisen yhteistyön lisäksi myös sektorien välisen yhteistyön 
uusien muotojen kautta.

Tarkistus 16
5 artiklan 1 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden edistäminen tuotteiden ja 
palvelujen tuotannossa;

Perustelu

Kyseessä on selventävä tarkistus, jolla välineistöön lisätään julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuus.

Tarkistus 17
5 artiklan 1 alakohdan d alakohta

d) uusien rahoitusvälineiden ja d) uusien rahoitusvälineiden ja palvelujen 
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yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten yritysten luomiseksi tai 
laajentamiseksi;

luominen pienten ja keskisuurten yritysten 
tutkimukseen ja teknologiseen 
kehittämiseen liittyvien valmiuksien 
kannustamiseksi sekä yrittäjyyden ja 
uusien yritysten perustamisen tukeminen 
käyttämällä sijoituspääomaa ja 
yrityshautomoita;

Perustelu

Puiteohjelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoituksen välillä on oltava enemmän 
yhteisvaikutuksia.

Tarkistus 18
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) uusien alueellisten markkinoiden 
luominen ekologisille tuotteille;

Perustelu

Alueellisten markkinoiden koko määrää alueellisen erikoistumisen ja pysyvien työpaikkojen 
luomisen; on tarpeen laajentaa niitä tai jopa luoda sellaiset. Vaikka ekologiset tuotteet 
perustuvat suurelta osin syrjäseutujen luontaisiin edellytyksiin, niille ei ole järjestäytyneitä 
markkinoita.

Tarkistus 19
5 artiklan 1 alakohdan d b alakohta (uusi)

d b) teknologisten keskusten ja tutkimus- ja 
kehityskeskusten luominen ja 
varustaminen;

Perustelu

Tällä tuetaan innovaatiopolitiikan kehitystä.

Tarkistus 20
5 artiklan 2 alakohdan b alakohta

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon edistäminen;

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon edistäminen ja 
tehokkaiden energian hallintajärjestelmien 
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kehittäminen;

Tarkistus 21
5 artiklan 2 a alakohta (uusi)

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

Perustelu

Matkailu ja luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön edistäminen ovat tärkeässä asemassa 
kehitettäessä alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämä lähtökohta hyväksyttiin 
meneillään olevan rakennerahastokierron yhteydessä ja sitä on käytetty menestyksekkäästi 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ei ole syytä rajoittaa 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja toimia 
vähiten kehittyneisiin jäsenvaltioihin, etenkin koska 2 artiklassa tähdennetään rahaston 
tavoitteena olevan tukea "aluetalouden rakenteellista kehittämistä ja mukauttamista, johon 
kuuluu myös taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen".

Tarkistus 22
6 artiklan 1 alakohta

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

1) rajat ylittävien tutkimukseen ja 
energiaan liittyvien, taloudellisten,
sosiaalisten ja kulttuuritoimien
kehittäminen kestävää aluekehitystä 
koskevien yhteisten strategioiden avulla 
erityisesti seuraavilla tavoilla:

Perustelu

Kyseessä on puhdas selvennys ja mahdollisesti pois jääneen toimen lisääminen, joka 
vaikuttaa tarpeelliselta rajat ylittävän yhteistyön kannalta ja eri kulttuurien ymmärtämisen 
edistämiseksi.

Tarkistus 23
6 artiklan 2 alakohdan d alakohta
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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.

Perustelu

Tavoitteena on alueiden välisen teknologisen kuilun kaventaminen.

Tarkistus 24
6 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) edistämällä Interregin hajautettua 
hallintomallia.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään johdanto-osan 12 kappaleen logiikkaa; sen mukaan on tarpeen 
antaa erityisäännökset, joiden yhtenä kohteena on hallinnointi. Hajautettu Interreg-malli on 
osoittautunut hyväksi, joten sitä kannattaisi hyödyntää alueiden välisessä yhteistyössä.

Tarkistus 25
6 artiklan 1 alakohdan d b alakohta (uusi)

d b) luonnonperinnön ja fyysisen 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen, joilla tuetaan 
talouskehitystä, kaupunkien tai maaseudun 
uusiutumista tai matkailua.

Perustelu

Tällaista toimintaa ei pidä rajoittaa vain paikallis- tai aluetasolle. On olemassa selviä 



AD\564543FI.doc 15/18 PE 353.428v02-00

FI

esimerkkejä siitä, että rajat ylittävä yhteistyö ongelmien ratkaisemiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen jakaminen tarjoavat merkittävää eurooppalaista lisäarvoa tavoilla, joita ei voi 
ratkaista verkostoissa. Uusiutuminen koskee usein historiallista ympäristöä, ja on todettu, 
että samat ongelmat ulottuvat kaikille Euroopan unionin alueille kestävän kehityksen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Työtä on vielä tehtävä ja rajat ylittävät hankkeet ovat tehokas tapa 
saada aikaan edistystä ja taata, että käytetään parhaita tekniikoita ja osaamista.

Tarkistus 26
6 artiklan 3 alakohta

3) aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken erityisesti 
5 artiklan 1 ja 2 kohdassa samoin kuin 
8 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, myös koko 
yhteisön alueella toteutettavat 
yhteistyöverkkoja koskevat ohjelmat sekä 
tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

3) aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja 
paikallisviranomaisten ja julkishallinnon 
elinten kesken erityisesti 5 artiklan 1 ja 
2 kohdassa samoin kuin 8 artiklassa 
tarkoitetuilla aloilla, myös koko yhteisön 
alueella toteutettavat yhteistyöverkkoja 
koskevat ohjelmat sekä tutkimuksia ja 
tietojenkeruuta samoin kuin yhteisön 
kehityssuuntausten tarkkailua ja analysointia 
koskevat toimet.

Perustelu

Sanamuoto on nykyisellään liian rajoittava. Laajamittaista eurooppalaista lisäarvoa voidaan 
saada aikaan helpottamalla verkostoitumista pyrkimyksenä parantaa yhteisön standardeja ja 
asiantuntemusta aluepolitiikan alalla.

Tarkistus 27
6 artiklan 3 a alakohta (uusi)

3 a) Verkottumishankkeita koordinoidaan 
yhtenäisesti koko EU:n alueella.
Olemassa oleville verkostoille, kuten 
ESPON, URBAct ja INTERACT, 
suoritetaan väliarviointi.

Perustelu

Interreg III c on tällä hetkellä jaettu pohjoiseen, eteläiseen, itäiseen ja läntiseen alueeseen. 
Koska verkosto todistettavasti kulkee näiden alueiden poikki, ne ovat tarpeettoman 
byrokraattisia, kalliita käyttää ja tarkoituksettomia. Tässä on selvä tarve rationalisoida ja 
suunnata toimia uudestaan EU:n laajuiselle verkostoalueelle. Näin määrärahat käytettäisiin 
tehokkaammin ja parannettaisiin tehokkuutta ja johdonmukaisten hankkeiden toteuttamista.

Nykyisiin Interreg III c:n yhteydessä rahoitettaviin hankkeisiin kuuluu kolme komission 
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tukemaa verkostoa, joita ei ole uusittu: ESPON, URBAct ja INTERACT.

Tarkistus 28
9 artiklan 2 kohdan 5 a alakohta (uusi)

5 a) historiallisten maatilarakennusten 
säilyttäminen ja ylläpito

Perustelu

Yksi maaseudun kehittämisen ongelmista on hylättyjen farmien suuri määrä. Tämä ongelma 
koskee maaseutualueita kaikkialla laajentuneessa unionissa. Kyse on usein historiallisista 
rakennuksista, joiden säilytys ja uudelleenkäyttö saattavat edesauttaa parantamaan 
merkittävästi maaseutualueiden elämänlaatua. Tämä olisi kestävän kehityksen mukaista, 
mutta kyse ei ole investointituesta, koska näiden rakennusten tila johtuu markkinavaihteluista.

Tarkistus 29
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 kaikkia 
taloudellisia toimintoja, ei pelkästään niitä, 
jotka liittyvät kulttuuriperintöön, vaan 
myös niitä, jotka liittyvät innovaatioihin ja 
uusiin tekniikoihin ja jotka sopivat 
erityisen hyvin alueen ominaispiirteisiin 
(maaseudun telekeskukset jne.), edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista.

Perustelu

Innovaatiopolitiikkojen ja uusien tekniikoiden edistäminen matkailualalla, maaseutualueilla 
ja muilla haavoittuvaisilla alueilla.

Tarkistus 30
11 artiklan b a alakohta (uusi)

b a) tukeen, jolla korvataan teknologisen 
innovaation ja tutkimuksen ja kehityksen 
puutteet;
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Perustelu

Saatavuuteen liittyvät ongelmat koskevat tavaroiden kuljetuksen ja kuljetuspalveluiden lisäksi
erityisesti myös sähköistä viestintää, televiestintää ja tietoyhteiskunnan kehitystä.

Tarkistus 31
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Rahoitusosuudet maksetaan johtavalle 
tuensaajalle ja yksittäisille tuensaajille 
ennen hankkeen toteuttamista, sen aikana 
ja sen jälkeen.

Perustelu

Monilla yrityksillä ja järjestöillä on ongelmia riskipääoman saannissa, minkä vuoksi niillä on 
likviditeettiongelmia silloin, kun rahoitusosuudet maksetaan kauan varsinaisen menon 
suorittamisen jälkeen. Ääritapauksissa hankkeista on jouduttu luopumaan, koska yksittäiset 
tuensaajat ovat menneet vararikkoon. Ongelma ratkaistaisiin, jos 25 prosenttia 
rahoitusosuudesta maksettaisiin ennen hankkeen käynnistymistä, 50 prosenttia hankkeen 
aikana ja 25 prosenttia sen päättyessä.
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