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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 14
Johdanto-osan 5 kappale

(5) EAKR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianosaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alue- ja paikallisviranomaisilta.

(5) EAKR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianosaisilta alueellisilta, sosioekonomisilta 
ja ympäristöalan toimijoilta, erityisesti alue-
ja paikallisviranomaisilta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan ympäristöalan toimijoille yhtäläinen edustus 
sosiaalisten ja taloudellisten toimijoiden kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 15
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Syrjäisimpiin alueisiin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota liittämällä 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-alaan 
joidenkin alojen lisäkustannusten 
tasoittamiseen tarkoitetun toimintatuen 
rahoitus. Tällainen poikkeus edellyttää 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan käyttämistä oikeusperustana. 

(9) Syrjäisimpiin alueisiin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota liittämällä 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-alaan 
joidenkin alojen lisäkustannusten 
tasoittamiseen tarkoitetun toimintatuen 
rahoitus ympäristön suojeluun ja 
parantamiseen tähtäävä Euroopan unionin 
politiikka huomioon ottaen. Tällainen 
poikkeus edellyttää perustamissopimuksen 
299 artiklan 2 kohdan käyttämistä 
oikeusperustana. 

Or. en

Perustelu

Myös EAKR:n on omalta osaltaan edistettävä ympäristön suojelua ja parantamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 16
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 tukitoimien kanssa. Sen 
olisi varmistettava myös täydentävyys ja 
johdonmukaisuus yhteisön muiden 
politiikkojen ja lainsäädännön kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että EAKR-hankkeet ovat Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 17
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 
Euroopan unionin kestävän kehityksen 
strategian yhteydessä vähentämällä 
alueiden välisiä kehityseroja ja tukemalla
aluetalouden rakenteellista kehittämistä ja 
mukauttamista, johon kuuluu myös 
taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen.

Or. en

Perustelu

EAKR:n on omalta osaltaan edistettävä Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian 
toteutumista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 18
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 tukemiseen, 
kestävän kehityksen edistämiseen, kestävien 
työpaikkojen luomiseen ja luonto- ja 
kaupunkiympäristön suojelemiseen ja 
parantamiseen.

Or. es

Perustelu

Ympäristö käsittää luontoympäristön ohella myös kaupunkiympäristön, jonka hallinnasta 
vastaavat usein kaupungit.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 19
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 tukemiseen, 
kestävän kehityksen edistämiseen, kestävien 
työpaikkojen luomiseen ja luonto- ja 
kaupunkiympäristön suojelemiseen ja 
parantamiseen.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 20
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) tuottavat investoinnit; a) tuottavat investoinnit ja luonnonvarojen 
hallinta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus mahdollistaisi epäsuoraa taloudellista hyötyä tuottavat investoinnit, kuten 
luonnonvarojen kestävän hallinnan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 21
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Tasapainoinen ja kestävä aluekehitys

Aluekehityksellä tarkoitetaan kestävien 
elin- ja työskentelymahdollisuuksien 
säilyttämistä alueilla sekä niiden 
kehittämistä ja luomista. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 22
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, veden laatuun, jokien 
valuma-alueiden suojeluun ja hoitoon, 
ympäristöriskien ehkäisemiseen (suojelu 
tulvien ja sisävesien saastumisen varalta 
mukaan luettuna), jätevesien käsittelyyn ja 
ilmanlaatuun tehtävät investoinnit, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistäminen, 
melusaasteen ehkäiseminen, saastuneiden 
alueiden ja maan kunnostaminen, 
maaseutualueiden maisemallinen 
kehittäminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
edistäminen, pk-yritysten tukeminen 
kestävien tuotantotapojen edistämiseksi,
kustannustehokkaiden 
ympäristönhallintajärjestelmien 
käyttöönotto, saastumista ehkäisevien 
tekniikoiden käyttöönotto ja 
hyödyntäminen, ilmastonmuutoksen 
ehkäisemiseksi kehitetyt tekniikat mukaan 
luettuina;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 23
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, 
rakennus- ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
ja kehittäminen tasapainoisen 
talouskehityksen tukemiseksi, 
matkailupalvelujen parantaminen uusien 
korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 24
5 artiklan 1 kohdan 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 korkeakoulujen ja 
yritysten yhteistyöverkostoja, pk-yritysten 
verkostoja ja klustereita ja helpottamalla pk-
yritysten mahdollisuuksia käyttää edistyneitä 
yritystukipalveluja sekä tukemalla 
ympäristöystävällisten ja innovatiivisten 
tekniikoiden käyttöönottoa pk-yrityksissä;

Or. en

Perustelu

Puhtaammat tekniikat eivät välttämättä ole ympäristöystävällisiä. Olisi käytävä selväksi, että 
pyrimme ottamaan käyttöön tekniikoita, jotka ovat ympäristön kannalta kaikin puolin 
edullisia.



AM\561625FI.doc 7/10 PE 355.745v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 25
5 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2) ympäristö ja riskien ehkäiseminen ja 
erityisesti seuraavat toimet:

2) luonnonvarojen hallinta ja riskien 
ehkäiseminen ja erityisesti seuraavat toimet:

Or. en

Perustelu

Tarkistus mahdollistaisi epäsuoraa taloudellista hyötyä tuottavat investoinnit, kuten 
luonnonvarojen kestävän hallinnan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 26
5 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) infrastruktuurien kehittämisen 
edistäminen suojelualueille johtavilla 
reiteillä, jotta voitaisiin edistää kestävää 
matkailua ja antaa lisäarvoa 
Natura 2000 -alueiden kaltaisille 
suojelualueille;

Or. es

Perustelu

Myös suojelualueille johtavia reittejä on tuettava ja hoidettava kestävän matkailun 
yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 27
5 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen edistäminen; c) ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

Or. en
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Perustelu

Olisi käytävä selväksi, että pyrimme löytämään liikenneratkaisuja, jotka ovat ympäristön 
kannalta kaikin puolin edullisia koko Euroopan unionin alueella eikä pelkästään 
kaupunkikeskuksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 28
9 artiklan 2 a kohta (uusi)

Maaseutualueilla myönnettävän EAKR:n 
tuen yhteydessä lisäarvoa tuottaviksi 
lasketaan integroidut hankkeet, jotka 
edellyttävät eri kaupunkien osallistumista 
ja yhteistyötä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tukemaan integroituja alueellisia hankkeita, jotka perustuvat 
kaupunkien väliseen yhteistyöhön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

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 (infrastruktuurien, verkostojen ja 
palvelujen tasolla), kannustaa talouden 
monipuolistumista, edistää ja kehittää 
kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia 
toimintoja, edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja elvyttää matkailualaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 artiklan 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Yhteyksien parantaminen on ensisijaisen tärkeää luonnonhaitoista kärsiviä alueita 
autettaessa. On myös tärkeää määritellä selkeästi, mihin suuntaan kehityksen olisi mentävä 
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kyseisessä asiassa. Luonnonhaitoista kärsivät alueet ovat usein liiaksi yhteen toimintaan 
keskittyneitä, joten talouden monipuolistumisen tukeminen saattaa osoittautua niiden 
kehityksen kaipaamaksi ratkaisevaksi tekijäksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 30
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 luonnonvarojen kestävää 
käyttöä sekä suojelua ja elvyttää 
matkailualaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Luonnonvarojen kestävä käyttö olisi kytkettävä niiden suojeluun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 31
12 artiklan 1 kohdan 3 a alakohta (uusi)

3 a) ympäristövaikutustutkimus, jossa 
otetaan huomioon kaikki kestävyyttä 
koskevat vaatimukset eli vaikutukset 
luontoon, kulttuuriperintöön (historialliset 
keskukset mukaan luettuina) sekä 
taloudelliseen ja demografiseen 
epätasapainoon;

Or. es

Perustelu

Toimintaohjelmista olisi käytävä ilmi tarkat tiedot toimien vaikutuksista kulttuuri- ja 
luonnonperintöön. Alan asiantuntijoiden olisi analysoitava näitä vaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 32
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden valvomat 
hallintaviranomaiset tiedottavat 
säännöllisin väliajoin ja asianmukaisesti 
toimista, joihin on myönnetty yhteisön 
rahoitusta, ja saatavilla olevista 
määrärahoista valintakriteereiden mukaan 
jaoteltuina.

Or. fr

Perustelu

Yhteisrahoitetuista toimista tiedottaminen on tärkeää aluetasolla käytettyjä Euroopan unionin 
määrärahoja koskevan avoimuuden lisäämiseksi. Toisaalta saatavilla olevista määrärahoista 
tiedottaminen on yhtä lailla tärkeää.
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