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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Alain Hutchinson

Tarkistus 26
1 artiklan 1 kohta

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tehtävät, sen 
toiminta-ala Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 
(…) 3 artiklassa määriteltyjen lähentymistä, 
alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä 
Euroopan alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden suhteen samoin kuin 
menolajien tukikelpoisuus. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tehtävät, sen 
toiminta-ala Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 
(…) 3 artiklassa määriteltyjen lähentymistä, 
alueellista kilpailukykyä, työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta sekä Euroopan 
alueiden välistä yhteistyötä koskevien 
tavoitteiden suhteen samoin kuin menolajien 
tukikelpoisuus.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr
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Perustelu

Komissio perustaa uudistuksensa sen varaan, että rakennerahastouudistuksella ja Lissabonin 
strategialla on oltava yhteys. Tällä hetkellä on valitettavasti todettava, että Lissabonin 
strategian sosiaalinen osuus on puutteellinen, mikä johtuu monestakin syystä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 27
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 ja 
saarten jälkeenjääneisyyttä, maaseutualueet 
ja syrjäisimmät alueet mukaan luettuina 
sekä edistämään kestävää kehitystä.

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan ja Göteborgin Eurooppa-
neuvostossa 15.–16 kesäkuuta 2001 annettujen puheenjohtajan päätelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 28
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 mukaan 
luettuina maaseutu- ja kaupunkialueet, 
teollisuuden muutosprosessissa olevat 
alueet ja vakavista ja pysyvistä luontoon tai 



AM\562438FI.doc 3/157 PE 357.528v01-00

FI

väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet, 
harvaan asutut alueet, saaristo-, rajaseutu-
ja vuoristoalueet.

Or. es

Perustelu

On kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkiin sellaisiin alueisiin, jotka maantieteellisen 
sijaintinsa tai hankalien yhteyksien takia kärsivät pysyvistä haittatekijöistä, jotka vaikeuttavat 
niiden kehitystä ja yhdentymistä sisämarkkinoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 29
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 pyritään käsittelemään alueiden välisten 
kehityserojen perussyitä erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevilla alueilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta tulisi tarkastella yhdessä 2 artiklan kanssa, ja sillä laajennetaan EAKR:n 
kokonaisstrategiaa alueiden välisten kehityserojen käsittelemiseksi ja niiden syiden 
poistamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 30
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 toimet olisi toteutettava osana 
koheesiopolitiikkaa koskevaa 
kokonaisvaltaista strategiaa, jolla 
varmistetaan, että tuki keskitetään entistä 
paremmin yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin 
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevien alueiden ulkopuolella.

Or. fr

Perustelu

EAKR on koheesiopolitiikan keskeisiä välineitä, joten se kattaa muitakin kuin vain tukitoimia. 
Niillä on pyrittävä samoihin tavoitteisiin osana koheesiopolitiikan strategiaa. Sana 
"tukitoimet" on tässä kohdassa harhaanjohtava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 31
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Asetuksessa (EY) N:o (…) säädetään, 
että menojen tukikelpoisuus määritetään 
kansallisella tasolla, lukuun ottamatta 
joitakin poikkeuksia, joista on tarpeen antaa 
erityissäännöksiä. Näistä poikkeuksista olisi 
siksi säädettävä EAKR:n osalta.

(4) Asetuksessa (EY) N:o (…) säädetään, 
että menojen tukikelpoisuussäännöt 
määritetään kansallisella tasolla, lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä. Näistä 
poikkeuksista olisi siksi säädettävä EAKR:n 
osalta.

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o (...) säädetään, että tukikelpoisuussäännöt määritetään kansallisella 
tasolla eikä sitä, että siellä määritetään tiettyjen menojen tukikelpoisuus, mikä lisää 
valintojen avoimuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 32
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 kaikkien asianosaisten 
kumppanien – alueellisten, 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden, erityisesti alueiden välisten ja 
alue- ja paikallisviranomaisten – liittymistä 
yhteen ja osallistumista ohjelmatyön 
kaikkiin vaiheisiin: valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. fr

Perustelu

On paikallaan muistuttaa, että kumppanuus asianosaisten alueellisten toimijoiden kanssa on 
toteutettava ohjelmatyön eri vaiheissa, jotta EAKR:n käyttöä saataisiin parannettua.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 33
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 ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alue- ja paikallisviranomaisilta tapauksissa, 
joissa se osoittautuu tarpeelliseksi, 
vahvistetaan erityisesti kaupungeissa 
alueellisten ja paikallisten elinten 
yhteenliittymistä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. es

Perustelu

Kaikkein läheisimpien vallan tasojen osallistuminen on välttämätöntä, jotta kansalaiset 
ymmärtäisivät paremmin yhteisön toiminnan ja varmistettaisiin unionin toimien tehokkuus ja 
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selkeys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 34
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 ja 
sosioekonomisilta sekä ympäristöalan 
toimijoilta, erityisesti alue- ja 
paikallisviranomaisilta ja yhteisön oikeuden 
pohjana olevien periaatteiden 
noudattamista.

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen yhteisön oikeuden ja sen taustalla olevien periaatteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 35
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 ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alue- ja paikallisviranomaisilta, 
työmarkkina- ja ympäristöalan osapuolilta 
sekä tunnetuilta kansalaisjärjestöiltä, jotka 
ovat omistautuneet edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa.

Or. de

Perustelu

Täydennyksellä tehdään yleisten säännösten 10 artiklaa vastaava mukautus, ja kaikki siinä 
erityisesti mainitut 1 kohdan a, b ja c alakohdan ryhmät otetaan mukaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 36
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) EAKR voi rahoittaa asetuksen (EY) 
N:o (...) 43 ja 44 artiklassa tarkoitetun 
teknisen avun yhteydessä julkishallinnon ja 
muiden asianosaisten alueellisten 
toimijoiden, kuten hallituksista 
riippumattomien järjestöjen, vaaleilla 
valittujen edustajien yhdistysten, 
työmarkkinajärjestöjen ja 
ympäristöjärjestöjen tarvitsemia valmistelu-
ja seurantatoimia, hallinnollisia ja teknisiä 
tukitoimia, arviointi-, tarkastus- ja 
valvontatoimia. 

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä, että muutkin alueelliset toimijat kuin valtio ja alue- ja paikallisyhteisöt 
voivat hakea tätä teknistä tukea asetuksen (EY) N:o (...) ja kunkin toimintaohjelman 
toimeenpanemiseksi, sillä tähän mennessä ne ovat saaneet tätä tukea erittäin harvoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 37
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. Tällöin tärkeässä 
asemassa ovat paikalliset kehitys- ja 
työllisyysaloitteet sekä niihin liittyvät 
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innovointimahdollisuudet.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 38
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 talouden ja 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden 
monipuolistamista perinteisen toiminnan 
ulkopuolelle, talouden kulttuurillista 
ulottuvuutta ja matkailun kehittämistä sekä 
kestävien työpaikkojen luomista ja 
tällaisten alueiden taloudellisen ja 
sosiaalisen vetovoiman parantamista.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 39
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 talouden ja 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden 
monipuolistamista perinteisen toiminnan 
ulkopuolelle kestävän kehityksen 
mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15.–16 kesäkuuta 2001 annettujen 
puheenjohtajan päätelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 40
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 
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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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Salvatore Tatarella

Tarkistus 41
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) On myös sovitettava EAKR ja 
seitsemäs puiteohjelma paremmin yhteen.

Or. it

Perustelu

EAKR ja seitsemäs puiteohjelma olisi sovitettava yhteen, jotta päästään Lissabonin strategian 
mukaiseen osaamisyhteiskuntaan komission asetusehdotuksen 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner

Tarkistus 42
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Olisi korostettava EAKR:n 
mahdollisuuksia edistää taloudellista ja 
sosiaalista yhdentymistä etenkin 
monikulttuurisilla ja monikielisillä alueilla.

Or. de

Perustelu

EAKR:n varoja on sopivinta käyttää juuri monikulttuurisilla ja monietnisillä alueilla. Tätä 
olisi korostettava nimenomaisesti, koska tällaisilla alueilla on useimmiten edelläkävijän 
asema käytettäessä rahastojen eri kulttuurien ja kielten tukemiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Tarkistus 43
Johdanto-osan 9 kappale
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(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 niiden rakenteellisesta, 
sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta 
johtuvien lisäkustannusten, joita kärjistävät 
vielä niiden syrjäinen sijainti, 
saaristoluonne, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista, jotka kaikki ovat tekijöitä, joiden 
pysyvyys ja kasaantuminen haittaavat 
niiden kehitystä ja pääsyä sisämarkkinoille,
tasoittamiseen tarkoitetun toimintatuen 
rahoitus. Tällainen poikkeus edellyttää 
perustamissopimuksen 299 artiklan 2 
kohdan sekä Euroopan perustuslaista 
tehdyn sopimuksen III-424 artiklan 
käyttämistä oikeusperustana.

Or. es

Perustelu

EAKR:n on otettava huomioon kaikkien talousmaantieteellisistä erityispiirteistä johtuvista 
pysyvistä haittatekijöistä kärsivien alueiden markkinoillepääsyyn liittyvät vaikeudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 44
Johdanto-osan 9 kappale

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.

Syrjäisimpiin alueisiin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota liittämällä 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-alaan 
joidenkin alojen lisäkustannusten 
tasoittamiseen tarkoitetun toimintatuen 
rahoitus perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. 

Or. pt

Perustelu

On aiheellista korostaa EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 299 artiklan 2 kohdan 
määräysten noudattamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Tarkistus 45
Johdanto-osan 10 kappale

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

Poistetaan.

Or. xm

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Tarkistus 46
Johdanto-osan 10 kappale

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

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
maantieteellisistä ja luonnollisista haitoista 
johtuviin erityisiin ongelmiin, joista tietyt 
saaret, vuoristoalueet ja harvaan asutut 
alueet kärsivät ja jotka hidastavat niiden 
kehitystä. Lisäksi olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisten alueiden 
erityisongelmiin, jotka olivat 30 päivään 
huhtikuuta 2004 saakka yhteisön 
ulkorajoina ja joilla ei enää ole tätä 
asemaa.

Or. de

Perustelu

Raja-alueita, jotka olivat ennen Itä-Euroopan jäsenvaltioiden liittymistä EU:n ulkorajoina, 
koskevat erityiset haasteet. Näillä alueilla hyvinvoinnin ero on erittäin suuri. Kyseiset alueet 



AM\562438FI.doc 13/157 PE 357.528v01-00

FI

lukeutuivat häviäjiin Eurooppaa jaettaessa, ja ne eivät saa joutua uudelleen samaan 
tilanteeseen. EU:n itälaajentumisen menestys ratkeaa myös entisillä raja-alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Tarkistus 47
Johdanto-osan 10 kappale

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

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
maantieteellisistä ja luonnollisista haitoista 
johtuviin erityisiin ongelmiin, joista tietyt 
saaret, vuoristoalueet ja harvaan asutut 
alueet sekä tietyt raja-alueet kärsivät ja 
jotka hidastavat niiden kehitystä.

Or. de

Perustelu

EU:n perustuslain III-220 artiklan valossa tunnustetaan, että tietyillä raja-alueilla on 
erityisiä ongelmia. Tämän on heijastuttava myös EU:n yhteisvastuussa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Salvatore Tatarella

Tarkistus 48
Johdanto-osan 10 kappale

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

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

Or. it

Perustelu

Saarten, vuoristoalueiden ja harvaan asuttujen alueiden kehityksen esteet voivat riippua 
monista tekijöistä ja olisi rajoittavaa mainita ainoastaan maantieteellinen sijainti puhuttaessa 
suurille markkinoille pääsystä ja alueiden syrjäisyydestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 49
Johdanto-osan 10 kappale

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

(10) EAKR:n olisi kiinnitettävä huomiota 
suurille markkinoille pääsyyn ja niiden 
syrjäisyyteen liittyviin ongelmiin, joista 
Itävallan, Suomen ja Ruotsin 
liittymisasiakirjassa olevassa pöytäkirjassa 
nro 6 tarkoitetut erittäin harvaan asutut 
alueet kärsivät. EAKR:n olisi kiinnitettävä 
huomiota myös tiettyjen saarten, 
vuoristoalueiden ja harvaan asuttujen 
alueiden sekä raja-alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä, jotta voitaisiin tukea 
näiden alueiden itsenäistä ja kestävää 
kehitystä.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 50
Johdanto-osan 10 kappale

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

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

Or. fr

Perustelu

On paikallaan käyttää mieluummin perustuslaista tehdyn sopimuksen III-220 sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 51
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 kanssa. Tällaisten 
yhteisvaikutusten pitäisi heijastua 
yksittäisten valtioiden strategisissa 
suunnitelmissa sekä vastaavissa 
toimenpideohjelmissa.

Or. de



PE 357.528v01-00 16/157 AM\562438FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 52
Johdanto-osan 12 kappale

(12) On tarpeen antaa Euroopan alueiden 
välisen yhteistyön tavoitteen 
toimenpideohjelmiin liittyvää ohjelmatyötä, 
hallinnointia, seurantaa ja valvontaa 
koskevat erityissäännökset.

(12) On tarpeen antaa Euroopan alueiden 
välisen yhteistyön tavoitteen 
toimenpideohjelmiin liittyvää ohjelmatyötä, 
hallinnointia, seurantaa ja valvontaa 
koskevat erityissäännökset ja taata niiden 
täydentävyys ja johdonmukaisuus muiden 
yhteisön toimien, erityisesti 
naapuruuspolitiikan kanssa.

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen komission tiedonannon "kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
koskeva kertomus" (KOM(2004)0107) kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 53
Johdanto-osan 12 kappale

(12) On tarpeen antaa Euroopan alueiden 
välisen yhteistyön tavoitteen 
toimenpideohjelmiin liittyvää ohjelmatyötä, 
hallinnointia, seurantaa ja valvontaa 
koskevat erityissäännökset.

(12) On tarpeen antaa Euroopan alueiden 
välisen yhteistyön tavoitteen 
toimenpideohjelmiin liittyvää ohjelmatyötä, 
hallinnointia, seurantaa ja valvontaa 
koskevat erityissäännökset, joissa heijastuu 
toimenpiteiden rajat ylittävä valtioiden tai 
alueiden välinen luonne.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 54
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tarvittaessa on tarpeen tukea yhteisön 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää ja valtioiden välistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 

(13) Tarvittaessa on tarpeen tukea yhteisön 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää ja valtioiden välistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että käytettävissä on riittävät taloudelliset 
resurssit, jotta voidaan selviytyä Euroopan alueellisen yhteistyön rajat ylittävän lohkon 
uusista haasteista laajentuneessa unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 55
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 
tuetaan kolmansien maiden alueilla 
toteutettavia hankkeita, kun niistä on hyötyä 
yhteisön alueille. Nämä hankkeet tulisi 
rahoittaa pelkästään uuden 
naapuruuspoliittisen kumppanuusvälineen 
sekä liittymistä edeltävän välineen avulla.
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Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä rahoittaa kokonaan yhteisön ulkopuolisten maiden alueella sijaitsevia 
hankkeita EAKR:sta, kun EU:lla on erityisiä kolmansia maita varten suunniteltuja 
rahoitusvälineitä. EAKR:a tulisi käyttää vain EU:n alueella toteutettaviin hankkeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 56
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. Samoin on 
varmistettava, että unionin kyseisten raja-
alueiden mahdollisuudet ja oikeudet eivät 
huonone aiempaan nähden eivätkä EU:n 
sisärajojen alueisiin verrattuna. Tästä 
syystä on asianmukaista sallia 
poikkeuksellisesti, että EAKR:sta tuetaan 
kolmansien maiden alueilla toteutettavia 
hankkeita, kun niistä on hyötyä yhteisön 
alueille.

Or. de

Perustelu

Tämänhetkiset asetustekstit aiheuttavat vaaran, että EU:n raja-alueiden osallistuminen 
ohjelman laatimiseen ja sen toimeenpanoon (toissijaisuus ja kumppanuus) sekä 
tukikelpoisuus (esim. budjettituki, elintarvikeapu) heikkenevät aiempaan nähden ja että 
huomioon otetaan liiallisessa määrin muut kuin EU:n raja-alueet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 57
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tarvittaessa on tarpeen tukea yhteisön 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 

(13) Tarvittaessa on tarpeen tukea yhteisön 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
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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.

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 alueiden rajat ylittävän 
yhteistyön kannalta.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 58
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13a) Yleisten säännösten avulla saadaan 
EAKR:lle osoitettujen varojen suuntaa-
antava eri tavoitteiden välinen jakauma, 
joka muodostaa asianmukaiset 
rahoituspuitteet kolmeen tavoitteeseen 
liittyvien haasteiden käsittelylle. 
Huolimatta 5 artiklan suuremmasta 
joustavuudesta tämä rahoituskehys olisi 
säilytettävä yleiset säännökset sisältävän 
neuvoston asetuksen mukaisena.

Or. en

Perustelu

Erot sellaisten alueiden tarpeiden välillä, jotka vastaavat tavoitetta "alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys", ovat kasvaneet selvästi unionin laajennuttua. Koska toissijaisuusperiaatteen 
tulisi antaa alueellisille viranomaisille mahdollisuus määrittää prioriteettinsa, 5 artiklan 
soveltamisala on määritettävä joustavammin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Tarkistus 59
1 artiklan 2 kohta

Asetuksessa annetaan erityissäännökset 
kaupunki- ja maaseutualueiden, 

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

kalastuksesta riippuvaisten alueiden, 
syrjäisimpien alueiden, saarten ja vakavista 
ja pysyvistä luonnonhaitoista tai 
väestöongelmista kärsivien alueiden sekä 
harvaan asuttujen alueiden, rajaseutu- ja 
vuoristoalueiden kohtelusta.

Or. es

Perustelu

Erityissäännösten määrittelyssä ei pidä unohtaa alueita, joilla on vaikeuksia päästä 
sisämarkkinoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Tarkistus 60
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, joiden 
hyvinvointiero on suuri, ja luonnonhaitoista 
kärsivien alueiden kohtelusta.

Or. de

Perustelu

Euroopan sisäinen entistä tiiviimpi yhteistyö koskee periaatteessa voimakkaammin raja-
alueita kuin unionin sisällä olevia alueita. Raja-alueilla, joiden hyvinvointiero on suuri, 
Euroopan laajuisella yhteisvastuulla on erityisen suuri merkitys. Tässä yhteydessä on 
mahdollistettava yhteenkasvaminen ja yhteisen talousalueen luominen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 61
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 

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 
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uudistaminen. 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 ottaen huomioon 
erityisesti:

(a) tarpeen lujittaa kilpailukykyä ja 
innovaatioita, luoda kestäviä työpaikkoja,
edistää sosiaalista osallisuutta ja miesten 
ja naisten tasa-arvoa, vastustaa syrjintää ja 
toteuttaa ympäristöön liittyviä parannuksia 
yhteisön ympäristölainsäädännön 
toteuttamisen ja Natura 2000 -verkon 
asianmukaisen hoidon avulla;
(b) tarpeen poistaa vammaisten henkilöiden 
kohtaamia esteitä hyödykkeiden ja 
palveluiden saannissa sekä rakennetuille 
alueille pääsyssä takaamalla, että 
mahdollisuus niiden käyttöön on ehtona 
kaikissa rahastojen tukea saavissa 
hankkeissa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 62
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 
Euroopan unionin kestävän kehityksen 
strategian yhteydessä vähentääkseen 
alueiden välisiä kehityseroja 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 

Tällä tavoin EAKR osallistuu toimien 
toteuttamiseen yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti. Näiden ensisijaisten 
tavoitteiden yksityiskohdat määritetään 
alueellisten ja paikallisten kumppaneiden 



PE 357.528v01-00 22/157 AM\562438FI.doc

FI

työpaikkoja ja edistääkseen ympäristön 
kannalta kestävää kasvua.

kanssa toimenpideohjelmien ja kansallisten 
sääntöjen mukaisesti, ja niihin kuuluvat 
erityisesti:
(a) tarve lujittaa kilpailukykyä ja 
innovaatioita, luoda kestäviä työpaikkoja, 
edistää sosiaalista osallisuutta ja miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja toteuttaa ympäristöön 
liittyviä parannuksia yhteisön 
ympäristölainsäädännön toteuttamisen  
avulla;
(b) tarve poistaa vammaisten henkilöiden 
kohtaamia esteitä hyödykkeiden ja 
palveluiden saannissa rakennetuilla 
alueilla takaamalla, että mahdollisuus 
niiden saantiin on ehtona kaikissa 
rahastojen tukea saavissa hankkeissa.

Or. en

Perustelu

Alueelliseen kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyvät tukikelpoiset toimet ovat liian 
yksityiskohtaisia ja kapeita, jotta ne heijastaisivat EU:n kaikkien alueiden kehitystarpeita. 
Tämänhetkisissä ehdotuksissa ei tunnusteta erityisellä tavalla maaseutualueiden tarpeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 63
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 
käsitelläkseen alueiden välisten 
kehityserojen syitä 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 innovatiivisella 
suhtautumisella alueelliseen kehitykseen 
tarkoituksena luoda kestäviä työpaikkoja ja 
edistää ympäristön kannalta kestävää 
kasvua.
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Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus yhdessä johdanto-osan 3 kappaleen kanssa määrittää, että EAKR:n 
päätehtävä on kitkeä alueiden välisten kehityserojen syyt. Siksi EAKR:n tuki pitäisi keskittää 
perussyihin, jotka luonteensa vuoksi aiheuttavat ja korostavat alueellisia kehityseroja. Lisäksi 
näin selvennetään, että innovaatiot sinänsä eivät välttämättä johda alueellisten kehityserojen 
vähenemiseen eivätkä kestävään kehitykseen. Toisaalta innovaatioita painottava 
lähestymistapa voisi auttaa työpaikkojen luomista koskevan kerrannaisvaikutuksen 
aikaansaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 64
2 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 65
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 ja niiden 
sisäisiä kehityseroja ja tukeakseen 
aluetalouden rakenteellista kehittämistä ja 
mukauttamista, johon kuuluu myös 
taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen.

Or. en
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Perustelu

Suhteellinen köyhyys jäsenvaltiossa on paljon tärkeämpi kysymys kuin köyhien ja rikkaiden 
jäsenvaltioiden välinen lähentyminen, ja EAKR:lla on parhaat mahdollisuudet tämän 
ongelman käsittelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert 
van Nistelrooij

Tarkistus 66
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) tuottavat investoinnit; a) tuottavat investoinnit kestävien 
työpaikkojen luomiseksi tai säilyttämiseksi;

Or. de

Perustelu

Unionin korkean työttömyyden vuoksi on selvennettävä, että yritykset voivat saada tukea, kun 
ne turvaavat työpaikkoja tai luovat uusia työpaikkoja. Tämä on ilmaistava selvästi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 67
3 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) infrastruktuurit; b) fyysiset ja teknologiset infrastruktuurit;

Or. en

Perustelu

Adjektiivit "fyysinen ja teknologinen" määrittävät periaatteessa sellaisen infrastruktuurin 
tyypin, joka on oikeutettu saamaan EAKR-rahoitusta. Millainen tahansa infrastruktuuri ei 
välttämättä edistä alueiden tuottavuuden parantamista. Siksi tarvitaan tämän tarkistuksen 
mukainen selvennys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 68
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

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

c) muut kehittämisaloitteet, joihin kuuluvat 
yrityspalvelut, rahoitusvälineiden 
kehittäminen (riskipääoma-, laina- ja 
takuurahastot sekä paikalliset 
kehitysrahastot), korkotuet, lähipalvelut ja 
yhteisten paikallisten aloitteiden, 
verkostojen ja yhteistyön luominen,  
synergian vaihto alueiden, kaupunkien, 
yhteisöjen samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä;

Or. pt

Perustelu

Korostaa tarvetta suurempaan kansainväliseen kanssakäymiseen alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten välillä sekä myös sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöalan toimijoiden 
välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 69
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

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

c) kehittämisaloitteet, joihin kuuluvat 
yrityspalvelut, rahoitusvälineiden 
kehittäminen (riskipääoma-, laina- ja 
takuurahastot sekä paikalliset 
kehitysrahastot), korkotuet, lähipalvelut ja 
kokemusten verkottaminen tai vaihto 
alueiden, kaupunkien, yhteisten paikallisten 
aloitteiden samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäinen osa koskee määritelmää siinä mielessä, että 
"kehittämisaloitteiden" tulisi olla tarkoin määriteltyjä eikä abstrakteja käsitteitä. Toisella 
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osalla otetaan käyttöön "kokemusten verkottaminen" innovatiivisena keinona saavuttaa 
EAKR-tuen laajuus sekä "yhteiset paikalliset aloitteet", jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että 
ne edistävät paikallisten viranomaisten osallistumista alueelliseen kehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 70
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

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

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

Or. it

Perustelu

Alueellinen yhteistyö on voitava toteuttaa eri muodoissa. Siksi komission ehdottaman 
tietojenvaihdon lisäksi lienee paikallaan mainita muita yhteistyömuotoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 71
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

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

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

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Garrelt Duin

Tarkistus 72
3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) pk-yritysten kasvu- ja 
työllisyysdynamiikka (yritysten toiminta-
alat, kuten perustaminen, yritysten 
luovuttaminen, yritysten dynamiikka, vienti 
ja pätevyyksien kehittäminen);

Or. de

Perustelu

Erityisesti sosioekonomisista ongelmista kärsivillä alueilla on tärkeää, että näiden toiminta-
alojen tuen avulla luodaan riittävät edellytykset talouden ja työllisyyden kasvulle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 73
3 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) Kaikki tämän asetuksen 8, 9 ja 
10 artiklassa tarkoitetut toimet täydentävät 
edellä mainittuja prioriteetteja, ja niitä 
kohdellaan samalla tavoin määrärahoja 
myönnettäessä. Tämä koskee 8 artiklassa 
tarkoitettua huonokuntoisten 
kaupunkialueiden monipuolista 
elvyttämistä, 9 artiklassa tarkoitettuja 
maaseutualueista ja kalastuksesta 
riippuvaisia alueita ja 10 artiklassa 
tarkoitettuja luonnonhaitoista kärsiviä 
alueita. 

Or. en

Perustelu

Tarkoitus on selventää 4 ja 5 artiklan sekä 8, 9 ja 10 artiklan rinnastamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 74
3 artiklan 2 kohta

2. EAKR osallistuu seuraavien rahoitukseen: 2. EAKR osallistuu seuraavien rahoitukseen:

a) tuottavat investoinnit; a) tuottavat investoinnit;

b) infrastruktuurit; b) infrastruktuurit;

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

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

d) asetuksen (EY) N:o (…) 43 ja 44 artiklassa 
tarkoitettu tekninen apu.

d) asetuksen (EY) N:o (…) 43 ja 44 
artiklassa tarkoitettu tekninen apu.

e) investoinnit kulttuuriperintöön;

f) investoinnit rakennuksiin ja 
mahdollisuuksiin, jotka liittyvät 
mukautumiskykyä koskevaan koulutukseen ja 
aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan;

g) edellä mainittuihin mukautumiskykyä 
koskevaan koulutukseen ja aktiiviseen 
työllisyyspolitiikkaan liittyvien toimien 
juoksevat kustannukset siltä osin kuin ne 
kuuluvat EAKR:n soveltamisalaan neuvoston 
asetuksen (EY) ... 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueiden välisen yhteistyön rajoittaminen kokemusten vaihtoon vaikuttaa liian rajoittavalta, 
koska kokemusten vaihto on vain yksi tämän yhteistyön osa. Lisäksi EAKR-rahoituksesta 
saatujen myönteisten kokemusten perusteella vaikuttaisi asianmukaiselta tunnistaa ja 
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määrittää investoiminen kulttuuriperinnön entistämiseen, rakennemuutokseen ja esittämiseen 
sekä investoiminen sellaisiin julkisiin rakenteisiin, joilla on toiminnallinen ja rakenteellinen 
rooli ESR:n toimien toteutuksessa. Vaikuttaisi myös asianmukaiselta, että tukikelpoisuus 
määritettäisiin selvästi tämänhetkisiin menoihin nähden, jotta voitaisiin taata täydellisyys ja 
johdonmukaisuus ehdotuksen muiden artiklojen kanssa (katso 8 artiklan 2 kohtaa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 75
4 artiklan johdantokappale

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

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

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 76
4 artiklan johdantokappale

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

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

Or. en



PE 357.528v01-00 30/157 AM\562438FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 77
4 artiklan johdantokappale

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

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

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 78
4 artiklan -1 alakohta (uusi) 

-1) alueellinen innovointi, mukaan 
luettuna alueellisten ja paikallisten 
institutionaalisten, sosiaalisten ja 
taloudellisten toimijoiden toimintakyvyn 
vahvistaminen ja julkishallinnon, 
kehittämiselinten ja rahoituslaitosten 
uudenaikaistaminen;

Or. it

Perustelu

On tarpeen pitää alueellisen innovoinnin käsite erillään yritysten innovoinnista. 
Jälkimmäinen on varmasti tarpeen, mutta se on ainoastaan yksi osa edellistä. Onkin 
korostettava toimielinten suurta merkitystä paikallisesti kestävän alueellisen kehityksessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van 
Nistelrooij

Tarkistus 79
4 artiklan 1 alakohta
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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, 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,
tuki talouden alueellisen tuen perinteisille 
välineille, joita ovat esimerkiksi yritysten 
perustamisen kohdennettu tukeminen ja 
yritysten investoinnit, jotka ulottuvat pk-
yrityksiä laajemmalle, sekä 
talousinfrastruktuurin luominen ja 
laajentaminen.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 80
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, TTK-tuki pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset), 
teknologian siirron tukeminen, tietojen 
keruu ja levittäminen, uuden tekniikan 
käyttöönoton rahoitustuki yrityksissä, 
laatumenettelyt, tekniset ja ympäristöön 
liittyvät normit, yritysten, yliopistojen, 
kansalaisjärjestöjen sekä tutkimus- ja 
teknologiakeskusten välisten yhteyksien 
parantaminen, yritysverkostojen ja klusterien 
kehittäminen, yritys- ja teknologiapalvelujen 
tarjoaminen yritysten ryhmille, yrittäjyyden 
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edistäminen ja innovaatiorahoituksen 
tarjoaminen yrityksille uusien 
rahoitusvälineiden avulla;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on edistää tutkimuksen teknisen kehittämisen parempaa valvontaa ja sen 
tietojen levittämistä. Valmistelija uskoo, että 1 kohdan säännöksiä tulisi käsitellä 
joustavammin, jotta tutkimuksen ja teknisen kehittämisen toimiin voisivat osallistua kaikki 
yritykset pelkkien pk-yritysten asemesta. Tämä on hyvin tärkeää, koska suurempien yritysten 
osallistuminen takaa suuremman vaikutuksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 81
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, ja niiden yhdentäminen 
Euroopan tutkimusalueeseen, TTK-tuki 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-
yritykset), teknologian siirron tukeminen, 
pk-yritysten ja yliopistojen sekä tutkimus- ja 
teknologiakeskusten välisten yhteyksien 
parantaminen myös käyttämällä mahdollisia 
yksityissektorin ja julkisen sektorin 
kumppanuuksia, yritysverkostojen ja 
klusterien kehittäminen, yritys- ja 
teknologiapalvelujen tarjoaminen pk-
yritysten ryhmille, yrittäjyyden edistäminen 
ja innovaatiorahoituksen tarjoaminen pk-
yrityksille uusien rahoitusvälineiden avulla;

Or. pt

Perustelu

Teknologian kehittämisen tukemiseen pitää kuulua myös alueellisen TTK-kapasiteetin 
yhdistäminen Euroopan tutkimusalueeksi Lissabonin strategian mukaisesti. 

Mahdollinen yksityissektorin ja julkisen sektorin kumppanuuksien käyttäminen voi olla keino 
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parantaa työmarkkinoiden tarpeiden ja yliopistojen tarjoaman eritasoisten mahdollisuuksien 
välistä suhdetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 82
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 
teknologiakuilun 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;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Tarkistus 83
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 

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 
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tarjoaminen pk-yritysten ryhmille, 
yrittäjyyden edistäminen ja 
innovaatiorahoituksen tarjoaminen pk-
yrityksille uusien rahoitusvälineiden avulla;

tarjoaminen pk-yritysten ryhmille, 
yrittäjyyden edistäminen ja 
innovaatiorahoituksen tarjoaminen pk-
yrityksille uusien rahoitusvälineiden avulla, 
pk-yritysten, mikroyritysten ja 
käsiteollisuusyritysten järjestöjen 
pätevyyden, toimintakyvyn ja edustavuuden 
parantaminen, näiden järjestöjen ja 
vanhojen jäsenvaltioiden järjestöjen välisen 
yhteistyön ja yhteen sovittamisen 
tukeminen;

Or. fr

Perustelu

4 artiklan toimet voidaan toteuttaa ainoastaan pk-yritysten, mikroyritysten ja 
käsiteollisuusyritysten järjestöjen osallistumisen ja panoksen kautta. Lähentymistavoitteet 
saavutetaan näiden järjestöjen aktiivisella tukemisella ja yhteistyö vanhojen ja uusien 
jäsenvaltioiden järjestöjen välillä on oleellista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 84
4 artiklan 1 a alakohta (uusi)

1 a) kokonaan julkisista varoista yhteisön 
talousarvion tai kansallisten 
tutkimuslaitosten kautta rahoitetut 
tutkimustuotteet, joita ei vielä ole patentoitu 
ja joita voidaan tarjota pk-yrityksille 
maksutta edellyttäen, että tutkimustulokset 
muutetaan suoraan innovatiivisiksi 
teollisuushyödykkeiksi; tiedonvaihdon 
tukemiseksi ilman uuden 
asiantuntemuksen kehittämisen tarvetta 
tulisi olla mahdollista käyttää alueellista tai 
kansallista "tietovoucheria" yleisenä 
välineenä;

Or. en

Perustelu

EU:ssa ja useimmissa jäsenvaltioissa ei ole järjestelmää, jonka kautta yliopistojen tai 
tutkimuslaitosten tutkimus johtaisi teollisiin sovelluksiin. Tällaisen järjestelmän puuttuminen 
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haittaa kehitystä, ja tarkistuksella pyritään korjaamaan tilanne. Siinä otetaan käyttöön uusi 
järjestelmä, jossa pk-yrityksiä tuetaan soveltamalla tutkimuslaitoksissa jo olevaa tietoa, ja 
siinä tuetaan tietovouchereiden käyttöä pk-yrityksissä. Tällaisen tutkimuksen on tehnyt 
mahdolliseksi julkisen sektorin rahoitus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 85
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 ja erityisesti 
sosiaalisesti syrjäytyneille ryhmille 
suunnatut palvelut sekä tuki tieto- ja 
viestintätekniikan omaksumiseksi ja sen 
käytön tehostamiseksi;

Or. en

Perustelu

Sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien mukaanotto on keskeistä rakennerahastojen tavoitteiden 
kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Tarkistus 86
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 
erityisesti vammaisten ja muiden 
sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien 
kannalta sekä niiden kehittäminen, pk-
yrityksille suunnatut palvelut sekä tuki tieto-
ja viestintätekniikan omaksumiseksi ja sen 
käytön tehostamiseksi;

Or. en

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

Osallisuus on olennainen osa Euroopan yhteisöjen tavoitetta saavuttaa tietoyhteiskunta 
kaikille eli edistää haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia hyödyntää tietoyhteiskuntaa. 
EAKR:ssa on sitouduttava täysimääräisesti osallistumista tietoyhteiskuntaan ja sen 
käyttömahdollisuuksia koskeviin yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin, ja sen vuoksi on taattava, 
että tällä alalla tuetuissa toimissa kiinnitetään huomiota ja tunnustetaan tarve varmistaa 
vammaisten pääsy tietoyhteiskuntaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 87
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 
erityisesti vammaisten ja muiden 
sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien osalta 
sekä niiden kehittäminen, pk-yrityksille 
suunnatut palvelut sekä tuki tieto- ja 
viestintätekniikan omaksumiseksi ja sen 
käytön tehostamiseksi;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 88
4 artiklan 2 alakohta

2) tietoyhteiskunta, johon kuuluvat sisällön, 
palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
paikallisella tasolla, julkisten 

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

syrjäytyneiden ryhmien tuki jotta voitaisiin 
estää tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksiin liittyvä epätasa-
arvo, julkisten verkkopalvelujen 
saatavuuden parantaminen ja kehittäminen, 
pk-yrityksille suunnatut palvelut sekä tuki 
tieto- ja viestintätekniikan omaksumiseksi ja 
sen käytön tehostamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tarve taata, että tavoite edistää sosiaalista osallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 89
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, tuki epäsuotuisassa 
asemassa oleville sosiaaliryhmille, jotta 
voitaisiin estää tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksiin liittyvä epätasa-
arvo, pk-yrityksille suunnatut palvelut ja 
tuki tieto- ja viestintätekniikan 
omaksumiseksi ja sen käytön 
tehostamiseksi, tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurien ja etenkin 
laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen 
vähiten kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään käsittelemään jäsenvaltioiden välisiä merkittäviä eroja tieto- ja 
viestintäinfrastruktuurin (kuten laajakaistan) käyttämisessä samalla, kun tällainen 
infrastruktuuri edistää huomattavasti lähentymistä ja kilpailukykyä ja on ratkaisevassa 
asemassa kaikkien julkisista palveluista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kannalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 90
4 artiklan 2 a alakohta (uusi)

2 a) julkisten verkkopalvelujen 
saatavuuden parantaminen ja kehittäminen 
sekä tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin ja erityisesti
laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen 
liittyen julkisiin palveluihin 
(terveydenhuolto, sosiaalihuolto, koulutus, 
ympäristönsuojelu jne.);

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistusta 88.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 91
4 artiklan 2 a alakohta (uusi)

2a) miesten ja naisten tasa-arvon 
edistäminen esimerkiksi edistämällä 
yritysten perustamista, toteuttamalla
naisyrittäjiin kohdistettuja erityistoimia 
uusien ideoiden taloudellisen toteuttamisen 
helpottamiseksi, tukemalla uusia 
korkeakouluista ja olemassa olevista 
yrityksistä alkunsa saavia yrityksiä ja 
tukemalla perhe-elämän ja työn 
yhteensovittamista helpottavia 
infrastruktuureita ja palveluita;

Or. de

Perustelu

Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma (P5_TA(2003) 0093,erityisesti 1 ja 14 kohta).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 92
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 innovatiivinen 
ympäristötekniikka, investoinnit 
jätehuoltoon, vesihuoltoon, vedenlaatuun ja 
puhtaan juomaveden toimittamiseen sekä 
kaupunkien jätevesien käsittelyyn
vesipuitedirektiivin säännösten mukaisesti 
sekä säännösten täytäntöönpanoon liittyvät 
toimet sekä kaupunkialueiden ilmanlaadun 
parantamiseen, ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja valvonnan yhtenäistäminen, 
vanhojen jätteiden käsittely, saastuneiden 
alueiden ja maan kunnostaminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
edistäminen sekä infrastruktuurien 
kehittämisen tukeminen Natura 2000:n 
toteuttamiseksi, pk-yritysten tukeminen 
kestävien tuotantotapojen edistämiseksi ja 
saastumisen ehkäiseminen ja 
luonnonvarojen säästävä käyttö ottamalla
käyttöön kustannustehokkaat 
ympäristöjärjestelmät samoin kuin 
kehittämällä ja käyttämällä innovatiivisia 
tekniikoita;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 93
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 

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 
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ottamalla käyttöön kustannustehokkaat 
ympäristöjärjestelmät samoin kuin 
kehittämällä ja käyttämällä saastumista 
ehkäiseviä tekniikoita;

viheralueiden kehittäminen, meluntorjunta, 
veden laadun suojelu, vesihuolto, puhtaan 
joukkoliikenteen edistäminen, riskien 
estäminen, biologisen monimuotoisuuden ja 
luonnonsuojelun edistäminen, pk-yritysten 
tukeminen kestävien tuotantotapojen 
edistämiseksi ottamalla käyttöön 
kustannustehokkaat ympäristöjärjestelmät 
samoin kuin kehittämällä ja käyttämällä 
saastumista ehkäiseviä tekniikoita;

Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 94
4 artiklan 3 a alakohta (uusi)

3a. Muunto, johon kuuluu vanhojen 
jätteiden selvittäminen, sotilaskäytössä 
olleiden alueiden saneeraus ja niiden 
ottaminen jälleen siviilikäyttöön, niiden 
ennallistaminen tai metsittäminen, 
torjunta-aineiden eliminointi, 
kasarmirakennusten ja -alueiden 
uudelleenrakentaminen ja 
nykyaikaistaminen taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurillisen elvyttämisen 
mahdollistamiseksi ottaen huomioon niiden 
lähialueet ja tässä yhteydessä etenkin pk-
yritysten tukeminen.

Or. de

Perustelu

Kylmän sodan aikakaudelta peräisin olevat sotilaalliset vanhat jätteet aiheuttavat joillekin 
alueille ja kaupungeille, joissa on suuria kasarmialueita, paljon saneeraustarvetta estäen 
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samalla kehitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 95
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, 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi, 
matkailupalvelujen parantaminen uusien 
korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi ja uusiin kestävämpiin 
matkailun malleihin siirtymisen 
tukemiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 96
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 ja kulttuuri, joihin kuuluvat 
luonnon- ja kulttuurivarojen hyödyntämisen 
edistäminen keinona kehittää kestävää 
matkailua, kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen, kulttuuri-infrastruktuurin 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi 
sekä alueiden vetovoiman parantaminen ja 
matkailu- ja kulttuuripalvelujen 
parantaminen uusien korkeamman lisäarvon 
palvelujen tarjoamiseksi;

Or. en

Perustelu

Investoinnit urheilun infrastruktuuriin ja kulttuuripalveluihin vaikuttavat suuresti alueiden 
sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Ne luovat uusia työmahdollisuuksia ja 
turistikohteita parantaen samalla paikallisten asukkaiden elämänlaatua. Siksi on hyvin 
tärkeää sisällyttää kulttuurikysymykset tähän artiklaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 97
4 artiklan 5 a alakohta (uusi)

5 a. kriisien koettelemien kaupunkien ja 
niiden lähialueiden taloudellinen ja 
sosiaalinen elvyttäminen: 
kokonaismenettelyt, jotka koskevat 
kestävää kehitystä kriisien koettelemilla 
kaupunkialueilla sekä keskuksina 
toimivissa keskisuurissa ja pienissä 
kaupungeissa samoin kuin niiden 
lähialueilla sekä kaupunkien ja niitä 
ympäröivän alueen suhteen elvyttäminen 
julkisiin peruspalveluihin liittyvien 
toimintojen osalta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 98
4 artiklan 5 b alakohta (uusi)

5 b. sosiaalitalous: paikallisen kehityksen 
ja työllisyyden kehityksen kannalta 
tarkoituksenmukaisten infrastruktuurien 
perustaminen; tuki lähipalveluja tuottaville 
rakenteille, joiden tarkoituksena on luoda 
uusia työpaikkoja, lukuun ottamatta 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
rahoitettuja toimenpiteitä;

Or. de

Perustelu

Sosiaalitalous on tärkeää etenkin kaupunkien ongelmakortteleiden kehityksen kannalta. 
Sanamuoto vastaa voimassa olevaa EAKR-asetusta EY 1783/1999, 2 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan v ja vi alakohta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 99
4 artiklan 6 alakohta

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

6) liikenteen alan investoinnit, joihin 
kuuluvat Euroopan laajuiset verkot ja 
puhdasta kaupunkiliikennettä koskevat 
yhdennetyt kaupunkien laajuiset strategiat, 
joilla pyritään parantamaan matkustaja- ja 
tavaraliikenteen palvelujen saatavuutta 
erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden 
kannalta ja niiden laatua eri 
kuljetusmuotojen välisen tasapainon 
parantamiseksi, intermodaalijärjestelmien 
edistämiseksi ja ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, mikä koskee ympäristön 
melua ja hienojakoisen pölyn aiheuttamaa 
kuormitusta sekä vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöönottoa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Tarkistus 100
4 artiklan 6 alakohta

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

6) liikenteen alan investoinnit, joihin 
kuuluvat Euroopan laajuiset verkot ja 
erityisesti uusissa jäsenvaltioissa 
mahdollisuus osallistua tehostetusti 
Euroopan sisäiseen ja maailmanlaajuiseen 
tehtävien jakoon, 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;

Or. de
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Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 160 artiklan mukaan Euroopan aluekehitysrahaston tehtävänä 
on tasoittaa suurimpia alueellisia epätasapainoja yhteisössä. Etenkin Saksan uudet osavaltiot 
sekä 10 uutta jäsenvaltiota pitää ottaa täysin mukaan maailmanlaajuiseen tehtävien jakoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 101
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, teiden 
rakentaminen ja parantaminen Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen rungon 
ulkopuolella ottaen huomioon tavoite luoda 
yhteyksiä saarille, maaseudulle, 
kauttaaltaan maan ympäröimille ja muuten 
etäisille alueille sekä tällaisten alueiden ja 
yhteisön 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;

Or. en

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 EAKR:stä. Tarkistuksen toisen osan 
avulla keskitytään paremmin syrjäisten alueiden liikennetarpeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Tarkistus 102
4 artiklan 6 alakohta
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6) liikenteen alan investoinnit, joihin 
kuuluvat Euroopan laajuiset verkot ja 
puhdasta kaupunkiliikennettä koskevat 
yhdennetyt kaupunkien laajuiset strategiat, 
joilla pyritään parantamaan matkustaja- ja 
tavaraliikenteen palvelujen saatavuutta ja 
laatua eri kuljetusmuotojen välisen 
tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

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

Or. en

Perustelu

EAKR:n 4 artiklassa, joka koskee vain tavoite 1 -alueita, painotetaan oikeutetusti 
tietoyhteiskunnan merkitystä. EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää 
vammaisten sosiaalista syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä 
vammaisten helposti käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista, kun on kyse 
matkailusta, liikenteestä ja rakennetusta ympäristöstä. On erittäin tärkeää, että 
rakennerahastot eivät johda lisäesteisiin vammaisille. Sen vuoksi tarvitaan nimenomainen 
viittaus, jolla vammaisten osallistumismahdollisuuden vaatimus sidotaan resurssien 
jakamiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 103
4 artiklan 6 alakohta

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

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

Perustelu

EAKR:n 4 artiklassa, joka koskee vain tavoite 1 -alueita, painotetaan oikeutetusti 
tietoyhteiskunnan merkitystä. EAKR on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää ja lieventää 
vammaisten sosiaalista syrjäytymistä kaikilla elämän osa-alueilla ennen kaikkea edistämällä 
vammaisten helposti käytettävissä olevan fyysisen ympäristön luomista, kun on kyse 
matkailusta, liikenteestä ja rakennetusta ympäristöstä. On erittäin tärkeää, että 
rakennerahastot eivät johda lisäesteisiin vammaisille. Sen vuoksi tarvitaan nimenomainen 
viittaus, jolla vammaisten osallistumismahdollisuuden vaatimus sidotaan resurssien 
jakamiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 104
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, 
joilla pyritään parantamaan matkustaja- ja 
tavaraliikenteen palvelujen saatavuutta ja 
laatua eri kuljetusmuotojen välisen 
tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 105
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 

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

saatavuutta ja laatua eri kuljetusmuotojen 
välisen tasapainon parantamiseksi, 
intermodaalijärjestelmien edistämiseksi ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi;

Or. en

Perustelu

Kaupunkialueiden liikenteen on oltava kestävää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 106
4 artiklan 8 alakohta

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

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua, parantamaan tietopohjaa ja 
takaamaan tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuudet mukaan lukien 
laajakaistan käyttö ja tietokoneet 
oppilaitoksissa sekä takaamaan 
tutkimuksen ja teknisen kehittämisen 
tuotteiden käyttömahdollisuudet alueilla, 
jotka ovat riippuvaisia maataloudesta ja 
kalastuksesta sekä alueilla, joilla on 
luonnollisia haittoja;

Or. en

Perustelu

On tärkeää taata, että syrjäiset alueet voivat saada käytännön hyötyä suunnitelmista, jotka 
koskevat tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin laajentamista ja käyttöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 107
4 artiklan 8 alakohta

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

8) merkittävät koulutusalan investoinnit, 
joilla pyritään parantamaan alueiden 
houkuttavuutta ja elämänlaatua ja 
elvyttämään tuotantojärjestelmiä;
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Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen Lissabonin Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2000 määritellyn 
Lissabonin strategian kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García rancisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 108
4 artiklan 8 alakohta

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

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua soveltamalla uutta tekniikkaa  
(esimerkiksi digitaalisia tauluja), jotka 
helpottavat etäopiskelua.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 109
4 artiklan 8 alakohta

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

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
tukemaan taitojen parantamista ja 
edistämään elinikäistä oppimista;

Or. en

Perustelu

Taitojen parantaminen ja elinikäisen oppimisen ja koulutusinvestointien edistäminen 
parantavat alueiden vetovoimaa ja elämänlaatua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 110
4 artiklan 9 alakohta

9) terveys, johon kuuluvat terveydenhuollon 
kehittämistä ja parantamista koskevat 

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

terveyspalvelujen saantia koskevat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 
aluekehitystä ja elämänlaatua alueilla muun 
muassa tieto- ja viestintäpalvelujen käytön 
avulla;

Or. en

Perustelu

Tarve taata sosiaalinen osallisuus investoinneissa terveyteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 111
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 
haavoittuvien ryhmien yhtäläistä 
terveydenhoitopalvelujen saantia koskevat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 
aluekehitystä ja elämänlaatua alueilla;

Or. en

Perustelu

EAKR:n 4 artikla, joka koskee vain tavoitteen 1 alueita, korostaa investointeja 
terveydenhuoltoon. On myös kiinnitettävä huomiota sen takaamiseen, että haavoittuvilla 
ryhmillä, kuten vammaisilla, on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää terveyspalveluja ja saada 
terveyttä koskevaa tietoa, jonka tulisi olla vammaisten kannalta saatavassa muodossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 112
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 tieto- ja 
viestintätekniikan sekä potilaiden 
etähoidon avulla koskevat investoinnit, 
joilla pyritään edistämään aluekehitystä ja 
elämänlaatua alueilla;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 113
4 artiklan 10 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Sosiaalitalous on tärkeä osa sosiaalisen syrjäytymisen käsittelyä ja kestävän kehityksen 
tukemista, ja sitä tulisi tukea pk-yritysten kehittämisen ohella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 114
4 artiklan 10 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Suuret yritykset ovat merkittäviä työpaikkojen luonnin kannalta. Siksi esittelijä ei pidä 
perusteltuna niiden sulkemista suorien tukien ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 115
4 artiklan 10 a alakohta (uusi)

10 a) yleinen turvallisuus alueen 
taloudellisen toiminnan edistämiseksi 
investoimalla tekniikkaan ja 
tiedotuskampanjoihin, joilla pyritään 
ehkäisemään rikollisuuden levittäytymistä 
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talouselämään ja edistämään 
lainkuuliaisuutta.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 116
4 artiklan 10 a alakohta (uusi)

10 a) paikallisten ja alueellisten 
instituutioiden kapasiteetin lisäys 
vastanottoasteen maksimoimiseksi 
vaihtamalla kokemuksia 
lähentymisalueiden sekä muiden kuin 
lähentymisalueiden välillä.

Or. en

Perustelu

Uusien jäsenvaltioiden on rakennettava kapasiteettiaan nopeasti rakennevarojen käytön 
mahdollistamiseksi. Siksi ohjelmassa tulisi keskittyä erityisesti sen alkuvuosina 
institutionaalisen kapasiteetin lisäämiseen, jotta varat voitaisiin käyttää tehokkaasti. 
Komissio on tähän saakka keskittänyt varoja keskushallinnoille jäsenyyden valmistelemiseksi, 
mutta toimet on nyt keskitettävä alueellisella ja paikallisella tasolla, mikä on jätetty suurelta 
osin huomiotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 117
4 artiklan 10 a alakohta (uusi)

10 a) rakennetun ympäristön elvyttäminen 
muun muassa korjaamalla, purkamalla, 
parantamalla rakennusten lähiympäristöä 
ja energiatehokkuutta sekä toteuttamalla 
uusiutuviin energialähteisiin liittyviä 
hankkeita huonokuntoisilla alueilla.

Or. en
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Perustelu

Rakennetun ympäristön elvyttäminen tulisi sisällyttää tukikelpoisten toimien luetteloon, koska 
kyse on samalla kertaa taloudellisista, ympäristöön liittyvistä sekä sosiaalisista ongelmista. 
Huonokuntoisten alueiden ympäristöystävällinen ja kestävä elvyttäminen kuuluu sellaisiin 
Euroopan laajuisiin ongelmiin, joita on käsiteltävä yhteisön tasolla integroidun 
menettelytavan avulla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 118
4 artiklan 10 a alakohta (uusi)

Pk-yritysten, mikroyritysten ja 
käsiteollisuusyritysten järjestöjen ja 
yhteyselinten rakenteen, vaikutusvallan ja 
edustavuuden  parantaminen.

Or. fr

Perustelu

Pk-yritysten on jatkuvasti mukautettava ja parannettava omaa toimintaympäristöään 
säilyttääkseen kilpailukykynsä ja pystyäkseen antamaan oman panoksensa taloudelliseen ja 
sosiaaliseen koheesioon. Tämän tehtävän täyttäminen edellyttää lisätoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 119
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 seuraaviin 
toimintalinjoihin,  vaikka säilytetäänkin 
tietty joustavuus siirtymäkauden tukea 
saaville alueille:

Or. es

Perustelu

Alueille, jotka tulevat mukaan uuteen alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen, 
mutta jotka eivät ole vielä vieneet päätökseen todellista lähentymisprosessia, pitää myöntää 
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tietty joustovara määriteltäessä ensisijaisia tavoitteita. Näin ne voivat koko ajan tehostaa 
toimintaansa todellisten ja erityisten tarpeidensa mukaisesti, jotta ne eivät jäisi jälkeen 
muista alueista, joilla on niitä paremmat kehitysedellytykset tietyillä aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 120
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 taloudellisen 
kehityksen strategioiden mukaisesti ottaen 
huomioon puiteohjelman 7 tavoitteet 
etupäässä seuraavilla alueille:

Or. en

Perustelu

On olennaista, että vallitsee entistä parempi synergia puiterahoitusohjelman ja 
rakennerahoitusohjelman välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 121
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 taloudellisen ja kestävän 
kehityksen strategioiden mukaisesti 
seuraaviin toimintalinjoihin:

Or. en

Perustelu

Kaikilla alueilla on jonkinlainen alueellinen talousstrategia, ja EAKR:n pitäisi pyrkiä 
tuomaan niille lisäarvoa päällekkäisyyksien asemesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler

Tarkistus 122
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 ja erityisesti 
seuraavia toimia ottaen huomioon 
paikalliset tarpeet:

Or. en

Perustelu

Paikalliset prioriteetit on otettava huomioon, jotta voitaisiin tehokkaasti toteuttaa alueellisia 
kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyviä strategioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 123
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 ja muun 
muassa seuraavia toimia:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kunkin alueen taloudelliset ja sosiaaliset erityispiirteet sekä niiden 
erilainen kasvupotentiaali sekä tarpeet, tulisi sallia enemmän joustavuutta erityisten toimien 
määrittelyssä eri alueilla ja paikallisesti liittyen EAKR-toimien kolmeen prioriteettiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 124
5 artiklan 1 alakohdan johdantokappale

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

alueellisiin innovaatiojärjestelmiin johtavien 
ja teknologiakuilua mahdollisesti 
kaventavien alueellisten 
innovaatiostrategioiden suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa ja erityisesti seuraavia 
toimia:

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 125
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, joiden 
yhteydessä on otettava huomioon myös 
saatavuus vammaisten henkilöiden 
kannalta, ja erityisesti seuraavia toimia:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 126
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 ja erityisesti 
seuraavia toimia ottaen huomioon 
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paikalliset tarpeet:

Or. pt

Perustelu

Tämä on yhdenmukainen kumppanuusperiaatteen kanssa, jossa edistetään alueellisten ja 
paikallisten ensisijaisten tarpeiden tunnustamista ja paikallisten kilpailukykyä, kasvua ja 
työllisyyttä koskevien strategioiden tehokasta toimeenpanoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 127
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;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 128
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 

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

esikuva-analyysiä (benchmarking) sekä 
tukemalla yritysten välistä yhteistyötä ja 
yhteisiä TTK- ja innovaatiopolitiikkoja;

Or. de

Perustelu

Kuten OECD:n uusin alueelliseen kehitykseen liittyvä työ edellyttää, innovoinnin käsitettä ei 
saa rajoittaa liian yksipuolisesti tutkimukseen ja kehittämiseen (= teknologinen 
lähestymistapa), vaan on pikemminkin sovellettava "innovoinnin laajaa määritelmää".

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Tarkistus 129
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 
edistäminen tukemalla teollisuuden tai 
teknologian alan osaamiskeskuksia, 
edistämällä teollista TTK-työtä pk-
yrityksissä, 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;

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella konkretisoidaan etenkin pk-yrityksille annettava tuki. Juuri tällä alalla on 
Lissabonin prosessin mukaan paljon innovointia. Tällaisia ideoita on tuettava erityisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 130
5 artiklan 1 alakohdan a alakohta

a) suoraan alueen taloudellisiin 
kehittämistavoitteisiin yhteydessä olevan 
alueellisen TTK- ja innovaatiokapasiteetin 

a) suoraan alueen taloudellisiin 
kehittämistavoitteisiin yhteydessä olevan 
alueellisen TTK- ja innovaatiokapasiteetin 
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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;

edistäminen erityisesti 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;

Or. de

Perustelu

Kuten OECD:n uusin alueelliseen kehitykseen liittyvä työ edellyttää, innovoinnin käsitettä ei 
saa rajoittaa liian yksipuolisesti tutkimukseen ja kehittämiseen (= teknologinen 
lähestymistapa), vaan on pikemminkin sovellettava "innovoinnin laajaa määritelmää".

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Tarkistus 131
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 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 ja erityisillä 
toimenpiteillä ja toimintasuunnitelmilla, 
joiden tarkoituksena on kannustaa 
innovointia erittäin pienissä yrityksissä;

Or. fr

Perustelu

Ehdotetut toimenpiteet koskevat suoraan pienyrityksiä ja mikroyrityksiä ja kun tuetaan 
innovointia erittäin pienissä yrityksissä tarvitaan juuri näille yrityksille tarkoitettuja 
erityistoimia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 132
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 korkeakoulujen ja 
yritysten yhteistyöverkostoja, pk-yritysten 
verkostoja ja klustereita helpottamalla pk-
yritysten rahoituksen ja lainojen saantia ja 
helpottamalla pk-yritysten mahdollisuuksia 
käyttää edistyneitä yritystukipalveluja sekä 
tukemalla puhtaampien innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa pk-yrityksissä;

Or. en

Perustelu

Viittaus nykyisen EAKR-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohtaan, joka 
koskee yritysten rahoituksen ja lainojen saantia, tulisi säilyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 133
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 korkeakoulujen ja 
yritysten yhteistyöverkostoja ja muuta eri 
alojen välistä yhteistyötä, pk-yritysten 
verkostoja ja klustereita ja helpottamalla pk-
yritysten mahdollisuuksia käyttää edistyneitä 
yritystukipalveluja sekä tukemalla 
puhtaampien innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoa pk-yrityksissä;

Or. en

Perustelu

Innovatiivisia menettelytapoja voitaisiin kehittää paitsi yliopistojen ja yritysten välisessä 
kehyksessä tai erityisissä yritysverkoissa, myös eri alojen välisen yhteistyön uusien muotojen 
avulla.



PE 357.528v01-00 60/157 AM\562438FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 134
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 ja 
uudenaikaistamisen kannustaminen pk-
yrityksissä tukemalla suoria investointeja, 
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;

Or. el

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään lisäämään pk-yrityksille myönnettävää tukea viittaamalla niiden 
uudenaikaistamistarpeeseen innovaatioihin kannustamisen ohella. Lisäksi on tarpeen 
sisällyttää selkeästi suorien investointien käsite näiden tavoitteiden saavuttamiseen 
käytettävänä välineenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 135
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 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten sekä 
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;

Or. en

Perustelu

Kumppanuudet ovat uusia yhteistyön muotoja, joiden avulla pyritään edistämään innovointia. 
Julkisen ja yksityisen sektorin monen tason toimijoiden osallistumista ei pidä aliarvioida. 
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Siksi tällä tarkistuksella yksinkertaisesti lisätään kansalaisyhteiskunnan ja yritysten välinen 
kumppanuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 136
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 
erityisesti 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;

Or. de

Perustelu

Keskittyminen vain pk-yrityksiin tukia koskevan lainsäädännön hyvin rajoittavan pk-
määritelmän mukaisesti ei ole riittävää, vaan menestyksekäs aluepolitiikka edellyttää 
mukauttamista erityisiin alueellisiin ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin hyödyntäen riittävää 
liikkumavaraa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 137
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 
erityisesti 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;

Or. de

Perustelu

Keskittyminen vain pk-yrityksiin tukia koskevan lainsäädännön hyvin rajoittavan pk-
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määritelmän mukaisesti ei ole riittävää, vaan menestyksekäs aluepolitiikka edellyttää 
mukauttamista erityisiin alueellisiin ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin hyödyntäen riittävää 
liikkumavaraa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Salvatore Tatarella

Tarkistus 138
5 artiklan 1 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) välittömämmän yhteyden luominen 
tiedon ja työllisyyden välille, jotta nuorille 
opiskelijoille voidaan tarjota 
koulutusohjelmia, jotka ovat sidoksissa 
todellisiin työllistymismahdollisuuksiin 
yrityksissä;

Or. it

Perustelu

Aluekehitysrahaston pitää tavoitteen "kilpailukyky ja työllisyys" puitteissa edistää erityisesti 
nuoria työllistävää kehitystä, sillä nuoret voivat kaikkein eniten myötävaikuttaa 
osaamistalouden toteuttamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 139
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa; 
ja toimintasuunnitelmien laatiminen 
erittäin pienten yritysten ja 
käsiteollisuusyritysten perustamisen, 
elvyttämisen, kehittämisen sekä 
uudenaikaistamisen tukemiseksi;

Or. fr

Perustelu

Varsinkin perinteisillä toimialoilla erittäin pienet yritykset ja käsiteollisuusyritykset ovat 
merkittäviä työpaikkareservejä ja niissä piilee huomattava määrä vajaakäytössä olevaa 
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innovointipotentiaalia. On ensiarvoisen tärkeää, että sellaisilta alueilta, jotka haluaisivat 
asettaa ne etusijalle, ei viedä mahdollisuuksia tukea näiden yritysten kehitystä, kuten nyt on 
asian laita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler, Eluned Morgan

Tarkistus 140
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
ja soveltamalla innovatiivisia 
lähestymistapoja sosiaalitalouden ja 
paikallisen kehityksen edistämisessä sekä 
tukemalla korkeakouluja ja olemassa olevia 
yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

Or. en

Perustelu

Asetuksen tämänhetkisessä tekstissä ei säädetä EAKR:n tuesta yhteisön taloudellisen 
kehityksen tukemiseksi 8 artiklan ulkopuolisilla alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Tarkistus 141
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) yrittäjyyden edistäminen 
helpottamalla uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä sekä tukemalla 
korkeakouluja ja olemassa olevia yrityksiä 
uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa, 
edistämällä kumppanuutta nykyisten 
yritysten ja yliopistojen, teknillisten ja 
ammatillisten oppilaitosten ja 
harjoittelupaikkojen välillä;

Or. fr

Perustelu

On tähdennettävä kumppanuuden käsitettä ja mainittava tässä kohdassa myös teknilliset ja 
ammatilliset oppilaitokset ja harjoittelupaikat, joilla on tiiviit yhteydet erittäin pieniin 
yrityksiin samoin kuin käsiteollisuusyrityksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 142
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa; 
edistämällä kumppanuutta nykyisten 
yritysten ja korkeakoulujen, teknillisten ja 
ammatillisten oppilaitosten ja 
harjoittelupaikkojen välillä;

Or. fr

Perustelu

On syytä olla rajoittamatta tukikelpoisuutta pelkästään yliopistoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 143
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c)yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa; 
edistämällä kumppanuutta nykyisten 
yritysten ja korkeakoulujen, teknillisten ja 
ammatillisten oppilaitosten ja 
harjoittelupaikkojen välillä;

Or. fr

Perustelu

Termi "yliopisto" on liian rajoittava, sillä muutkin oppilaitokset edesauttavat yritysten 
perustamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise nuel Jardim Fernandes

Tarkistus 144
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä, 
mukaan lukien innovatiivisia toimia, joilla 
kannustetaan sosiaalista taloutta ja 
paikallista kehitystä sekä tukemalla 
korkeakouluja ja olemassa olevia yrityksiä 
uusien yritysten luomisessa;

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen Lissabonin Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2000 määritellyn 
Lissabonin strategian kanssa. Tarkistuksella pyritään poistamaan nykyisessä asetuksessa, 
erityisesti 8 artiklassa oleva aukko, sillä siinä ei ole mainittu muita aloja, joista talouskasvu 
voi lähteä liikkeelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 145
5 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
sekä tukemalla korkeakouluja ja olemassa 
olevia yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

c) yrittäjyyden edistäminen helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä 
ja soveltamalla innovatiivisia 
lähestymistapoja sosiaalitalouden ja 
paikallisen kehityksen edistämisessä sekä 
tukemalla korkeakouluja ja olemassa olevia 
yrityksiä uusien yritysten luomisessa;

Or. en

Perustelu

Asetuksen tämänhetkisessä tekstissä ei säädetä EAKR:n tuesta yhteisön taloudellisen 
kehityksen tukemiseksi 8 artiklan ulkopuolisilla alueilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 146
5 artiklan 1 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tukeminen tuotteiden ja 
palvelujen tuotannossa;

Or. en

Perustelu

Selventävä tarkistus, jolla välineisiin lisätään julkisen ja yksityisen sektorin välinen 
kumppanuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 147
5 artiklan 1 alakohdan d alakohta

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

d) uusien rahoitusvälineiden, paikallisten 
infrastruktuuriin liittyvien edellytysten ja 
yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten yritysten luomiseksi tai 
laajentamiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 148
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen, johon kuuluvat yritysten 
perustamisen tuki, naisyrittäjille suunnatut 
erityistoimet uusien ideoiden taloudellisen 
hyödyntämisen ja naisyrittäjien 
verkottumisen helpottamiseksi sekä 
sellaisten infrastruktuurien ja palvelujen 
edistäminen, jotka mahdollistavat perhe- ja 
työelämän yhdistämisen;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 149
5 artiklan 1 alakohdan d alakohta

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

d) uusien rahoitusvälineiden ja 
yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten yritysten luomiseksi tai 
laajentamiseksi; tutkimusta ja teknistä 
kehittämistä koskeva pk-yritysten 
kapasiteetti ja yrittäjyyden sekä uusien 
yritysten perustamisen kannustaminen 
investointipääoman ja yrityshautomoiden 
avulla. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että puiterahoitusohjelman ja rakennerahoitusohjelman välillä on nykyistä 
parempi synergia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 150
5 artiklan 1 alakohdan d alakohta

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

d) uusien rahoitusvälineiden ja 
yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten ja aina kun mahdollista 
teknologiaa painottavien yritysten 
luomiseksi tai laajentamiseksi;

Or. el

Perustelu

Teknologian edistäminen rakenteellisena kehitystekijänä on tärkeää kehityksen tukemiseksi 
kaikin mahdollisin keinoin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 151
5 artiklan 1 alakohdan d alakohta

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

d) uusien rahoitusvälineiden ja 
yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten yritysten, erityisesti pk-
yritysten luomiseksi tai laajentamiseksi;

Or. pt

Perustelu

Korostaa tarvetta investoida enemmän pk-yrityksiin, jotka tuottavat suuren osan yhteisön 
BKT:sta

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Tarkistus 152
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 153
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

da) alueelliselle kehitykselle ominaisen 
potentiaalin käyttöönotto luomalla 
paikallisia ja alueellisia kuulemis-, 
aktivointi- ja koordinointielimiä 
("alueellinen kapasiteetin kehittäminen") 
ja tukemalla niitä;

Or. de
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Perustelu

Myös "alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden" tavoitteeseen liittyen tarvitaan osin vielä 
paljon "alueellisen kapasiteetin kehittämistä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 154
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) teknologiakeskusten ja tutkimus- ja 
kehittämiskeskusten rakentaminen ja 
varustaminen.

Or. es

Perustelu

Lissabonin ja Göteborgin strategioiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla tarvitaan myös tukea laadukkaiden tutkimus- ja teknologiakeskusten 
perustamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 155
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

da) yhteisöön perustuvan taloudellisen 
elvyttämisen edistäminen;

Or. en

Perustelu

Monet EAKR:n menestyksekkäimmistä sovelluksista on toteutettu yhteisöön perustuvien 
ryhmien kautta. Tämä olisi tunnustettava ja sitä olisi edistettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 156
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)
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da) alueelliselle kehitykselle ominaisen 
potentiaalin käyttöönotto luomalla 
paikallisia ja alueellisia kuulemis-, 
aktivointi- ja koordinointielimiä 
("alueellinen kapasiteetin kehittäminen") 
ja tukemalla niitä;

Or. de

Perustelu

Myös "alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden" tavoitteeseen liittyen tarvitaan osin vielä 
paljon "alueellisen kapasiteetin kehittämistä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Tarkistus 157
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) toimintasuunnitelmien laatiminen 
erittäin pienten yritysten, mikroyritysten ja 
käsiteollisuusyritysten perustamisen, 
elvyttämisen, kehittämisen sekä 
uudenaikaistamisen tukemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Alueet voivat halutessaan jatkaa erittäin pienten yritysten tukemista nykyiseen tapaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert 
van Nistelrooij

Tarkistus 158
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

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

Or. de
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Perustelu

Ongelma-alueilla paras apu on usein olemassa olevan talousrakenteen tukeminen. Suora 
investointituki on innovoinnin edistämisen ohella erityisasemassa. Se pitäisi mahdollistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 159
5 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien 
tukeminen tieto- ja viestintätekniikan 
käytön esteiden voittamisessa;

Or. en

Perustelu

Näin taataan, että kaikki sosiaaliryhmät hyötyvät  tieto- ja viestintätekniikan käytöstä samalla 
tavoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 160
5 artiklan 1 alakohdan d b alakohta (uusi)

d b) muita huonommassa asemassa olevien 
yhteisöjen sosiaalisten tarpeiden 
määrittäminen ja tuki kestävien 
sosiaalitalouden yritysten kehittämiselle 
tällaisten tarpeiden mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Sosiaalitalous on mainittava selvästi ja sitä on tuettava toimenpiteellä samalla tavoin kuin pk-
yrityksiä ja yrittäjyyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 161
5 artiklan 2 alakohdan johdantokappale
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2) ympäristö ja riskien ehkäiseminen ja 
erityisesti seuraavat toimet:

2) ympäristö ja riskien ehkäiseminen ja 
muun muassa seuraavat toimet:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kunkin alueen taloudelliset ja sosiaaliset ominaispiirteet ja alueiden 
erilaiset kehitysmahdollisuudet ja tarpeet, tulisi sallia enemmän joustavuutta erityisten 
toimien määrittämisessä eri alueilla ja kaupungeissa ottaen huomioon EAKR-toimien kolme 
prioriteettia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 162
5 artiklan 2 alakohdan a a alakohta (uusi) 

a a) 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 
avulla, kun voidaan osoittaa selvästi, että 
tämä lisää bruttokansantuloa kyseisellä 
alueella;

Or. en

Perustelu

Matkailulla ja luonnon- ja kulttuurivarojen hyödyntämisen edistämisellä on tärkeä merkitys 
pyrittäessä kohentamaan alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämä on ymmärretty 
nykyisellä rakennerahastokierroksella ja sitä on käytetty onnistuneesti tavoitteisiin 
pyrkimisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 163
5 artiklan 2 alakohdan a alakohta

a) investointien kannustaminen saastuneiden 
alueiden ja maan kunnostamiseksi sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen ja Natura 

a) investointien kannustaminen 
saastuneiden, ennen teollisessa käytössä 
olleiden sekä rappeutuneiden alueiden ja 
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2000:een liittyvien infrastruktuurien 
kehittäminen kestävän talouskehityksen
edistämiseksi ja maaseutualueiden 
toiminnan monipuolistamiseksi;

maan kunnostamiseksi sekä 
ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja Natura 2000:n
hallintaan liittyvien infrastruktuurien 
kehittäminen kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja maaseutualueiden 
toiminnan monipuolistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tukikelpoisten toimien laajuutta olisi lisättävä niin, että siihen sisällytetään rappeutuneet 
sekä ennen teollisuuskäytössä olleet alueet. Teollisuuskäytössä olleilla alueilla tarkoitetaan 
maata ja tiloja, jotka ovat ennen olleet käytössä tai joita on rakennettu mutta jotka eivät ole 
tällä hetkellä täydessä käytössä, vaikka niitä voidaankin käyttää osittain. Alueet voivat myös 
olla vapaina, hylättyjä tai saastuneita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 164
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, 
kaupunkien viheralueiden kehittämiseksi 
sekä biologiseen monimuotoisuuteen ja 
Natura 2000:een liittyvien infrastruktuurien 
kehittäminen kestävän talouskehityksen 
edistämiseksi ja maaseutualueiden 
toiminnan monipuolistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Kaupunkien kunnostamisen ympäristöulottuvuus olisi myös otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler

Tarkistus 165
5 artiklan 2 alakohdan a a alakohta(uusi)
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a a) 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 
avulla;

Or. en

Perustelu

Matkailulla ja luonnon- ja kulttuurivarojen hyödyntämisen edistämisellä on tärkeä merkitys 
pyrittäessä kohentamaan alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tämä on ymmärretty 
nykyisellä rakennerahastokierroksella, ja sitä on käytetty onnistuneesti tavoitteisiin
pyrkimisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 166
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 kiinteiden 
jätteiden ja jätevesien hallintaan, 
saastuneiden alueiden ja maan 
kunnostamiseksi sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja Natura 2000:een 
liittyvien infrastruktuurien kehittäminen 
kestävän talouskehityksen edistämiseksi ja 
maaseutualueiden toiminnan 
monipuolistamiseksi;

Or. el

Perustelu

Kun otetaan huomioon ongelman laajuus, on tärkeää mainita selkeästi kiinteiden jätteiden ja 
jätevesien hallinta EAKR:sta tuettavien ympäristöalan painopisteiden joukossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 167
5 artiklan 2 alakohdan a a alakohta(uusi)
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aa) Muunto, johon kuuluu vanhojen 
jätteiden selvittäminen, sotilaskäytössä 
olleiden alueiden saneeraus ja niiden 
ottaminen jälleen siviilikäyttöön, niiden 
ennallistaminen tai metsittäminen, 
torjunta-aineiden eliminointi, 
kasarmirakennusten ja -alueiden 
uudelleenrakentaminen ja 
nykyaikaistaminen taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurillisen elvyttämisen 
mahdollistamiseksi ottaen huomioon niiden 
lähialueet ja tässä yhteydessä etenkin pk-
yritysten tukeminen.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 168
5 artiklan 2 alakohdan b alakohta

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon edistäminen;

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon edistäminen entistä 
tehokkaampien 
energianhallintajärjestelmien 
kehittämiseksi sekä CO2-päästöjen ja 
muiden haitallisten päästöjen 
vähentämiseksi;

Or. de

Perustelu

Katso URBAN II (2000/C 141 04), 12 kohdan 5 luetelmakohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 169
5 artiklan 2 alakohdan b alakohta

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon edistäminen;

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energiantuotannon edistäminen, kestävä 
tekninen kehitys sekä jätteiden käsittely ja 
kierrätys; 
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Or. en

Perustelu

Edistettäessä  kestävän kehityksen ympäristönäkökohtia alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteen yhteydessä keskeisenä olisi pidettävä myös kestävän teknisen 
kehityksen sekä jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen tukemista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 170
5 artiklan 2 alakohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen edistäminen; c) ympäristöystävällisen liikenteen 
edistäminen parantamalla julkisten 
liikennejärjestelmien yhteentoimivuutta ja 
niiden tehokkuutta, kannattavuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä sekä suosimalla 
pyöräilijöitä ja jalankulkijoita ja 
käyttämällä älykkäitä viestintäjärjestelmiä 
yksityisen moottoriajoneuvoliikenteen 
vähentämiseksi;

Or. de

Perustelu

Katso URBAN II:n (2000/ C 141 04), 12 kohdan neljättä luetelmakohtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 171
5 artiklan 2 alakohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen edistäminen; c) kaikkien eli myös vammaisten 
henkilöiden käytettävissä olevan puhtaan 
kaupunkiliikenteen edistäminen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler

Tarkistus 172
5 artiklan 2 alakohdan d alakohta

d) luonnosta ja teknologiasta aiheutuvien 
riskien ehkäisemiseen ja niiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen suunnitelmien 
ja toimenpiteiden kehittäminen ja 
toteuttaminen;

d) luonnosta ja teknologiasta aiheutuvien 
riskien ehkäisemiseen ja niiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen suunnitelmien 
ja toimenpiteiden kehittäminen ja 
toteuttaminen sekä yritysten ja 
kotitalouksien toiminnan 
ympäristövaikutusten lieventäminen;

Or. en

Perustelu

Monilla alueilla on useita kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, jotka liittyvät etenkin 
odotettuihin taloudellisen ja fyysisen kasvun tasoihin ja ilmastonmuutoksen ennustettuihin 
vaikutuksiin. Samoin sekä alueellista taloudellista strategiaa että alueellista strategiaa 
koskevissa kestävyysarvioissa on pantu merkille ennustetun kasvun mahdollisia vaikutuksia 
alueen ympäristöön. Samalla on korostettu erityisesti sellaisia kysymyksiä, kuten veden ja 
energian kestävä saanti sekä jätteen määrän ja liikenteen ennustetun kasvun hallinta alueella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 173
5 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) yhteisön vesipolitiikan puitteita 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY, annettu 
23 lokakuuta 2000, täytäntöönpano.
––––––––––––––
EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 174
5 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) jätehuollon, vesihuollon ja jätevesien 
käsittelyn infrastruktuurin rakentaminen.

Or. es

Perustelu

Lissabonin ja Göteborgin strategioiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla tarvitaan myös tukea laadukkaiden tutkimus- ja teknologiakeskusten 
perustamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 175
5 artiklan 3 alakohta

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

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

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 suuriin 
eurooppalaisiin liikenneväyliin, alueellisiin 
rautatiekeskuksiin, lentokentille ja satamiin 
tai multimodaalijärjestelyihin luomalla 
rinnakkaiset yhteydet tärkeimpiin 
rautatieosuuksiin ja kehittämällä alueellisia 
ja paikallisia sisävesiväyliä,
kabotaasiliikennettä, pienet saaret 
yhdistäviä meriliikennereittejä sekä 
luokkien I ja II lentokenttien välisiä 
ristikkäisiä yhteyksiä;

b) pk-yritysten tukeminen tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden 
parantamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
verkkoyhteyksien avulla, julkisten Internet-
yleisöpäätteiden perustaminen ja 
varustaminen sekä palvelujen ja sovellusten 
kehittäminen.

b) pk-yritysten tukeminen tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden 
parantamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
verkkoyhteyksien avulla, julkisten Internet-
yleisöpäätteiden perustaminen ja 
varustaminen sekä palvelujen ja sovellusten 
kehittäminen.
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Or. fr

Perustelu

Pk-yrityksiä vaivaavat saatavuusongelmat, erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa ovat 
olemassa myös suurimmissa kaupungeissa, erityisesti vaikeuksissa olevissa kaupunginosissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 176
5 artiklan 3 alakohdan johdantokappale

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

3) yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien liikenne- ja televiestintäpalvelujen 
saatavuus ja muun muassa seuraavat toimet:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kunkin alueen taloudelliset ja sosiaaliset ominaispiirteet ja alueiden 
erilaiset kehitysmahdollisuudet ja tarpeet, tulisi sallia enemmän joustavuutta erityisten 
toimien määrittämisessä eri alueilla ja kaupungeissa ottaen huomioon EAKR-toimien kolme 
prioriteettia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 177
5 artiklan 3 alakohdan johdantokappale

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

3) yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien liikenne- ja televiestintäpalvelujen 
saatavuus etenkin vammaisten ja muiden 
sosiaalisesti syrjäytyneiden henkilöiden 
kannalta suurimpien kaupunkien 
ulkopuolella ja erityisesti seuraavat toimet:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 178
5 artiklan 3 alakohdan johdantokappale

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

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

Or. nl

Perustelu

Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka-aloitteet voivat edistää kestävää kehitystä myös 
kaupungeissa. Kasvavan kaupungistumisen vuoksi ei ole toivottavaa jättää tätä vaihtoehtoa 
näiden alueiden ulkopuolelle. Lisäksi termi "suurimmat kaupunkikeskukset" ei selvennä 
riittävästi tukikelpoisten alueiden määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 179
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 luokkien I ja II 
lentokenttien välisiä ristikkäisiä yhteyksiä 
ja kehittämällä alueellisia ja paikallisia 
sisävesiväyliä sekä saaret ja erityisesti 
pienet saaret yhdistäviä 
meriliikennereittejä.

Or. es
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Perustelu

Näiden alueiden kehityksen kannalta on tärkeää voida perustaa ja parantaa sisäisiä 
liikenneyhteyksiä ja helpottaa keskeisistä kehityskeskuksista kaukana sijaitsevien alueiden 
välistä  yhteydenpitoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 180
5 artiklan 3 alakohdan a a alakohta (uusi)

a a) työllisyyden vakaan ja kestävän kasvun 
takaaminen nopeasti laajenevilla alueilla ja 
sellaisen työllisyysinfrastruktuurin 
kehittäminen, jolla pystytään vastaamaan 
kiihtyvän kasvun vaatimuksiin 
kohdealueilla yritysverkostojen ja 
-klusterien kehittämisen avulla, keskuksilla 
ja palveluilla pk-yritysten luomista varten 
sekä sellaisilla laajentumis- ja 
rahoitusvälineillä, joilla edistetään 
yrittäjyyttä ja innovointia;

Or. en

Perustelu

Alueilla on lisätaakka työllisyyden infrastruktuurin tarjoamisessa Lissabonin strategian 
mukaisen kasvun mahdollistamiseksi, koska alueiden on tuettava pohjana olevaa ennustettua 
alueellista työpaikkojen kasvua. Asetuksissa ei juuri viitata Lissabonin strategiaan. Olemassa 
olevissakin viittauksissa korostetaan tarvetta keskittyä kaikkein huonoimmassa asemassa 
olevien talouksien tukemiseen. Kestävyyttä koskevassa yhteisön suunnitelmassa alueille 
asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Epäonnistuminen rakennerahastojen uudistuksen 
sovittamisessa suunnitelmaan merkitsisi hukattua mahdollisuutta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Tarkistus 181
5 artiklan 3 alakohdan b alakohta

b) pk-yritysten tukeminen tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden 
parantamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
verkkoyhteyksien avulla, julkisten Internet-
yleisöpäätteiden perustaminen ja 

b) pk-yritysten tukeminen tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden 
parantamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
verkkoyhteyksien avulla, julkisten Internet-
yleisöpäätteiden perustaminen ja 
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varustaminen sekä palvelujen ja sovellusten 
kehittäminen.

varustaminen sekä palvelujen ja sovellusten 
kehittäminen ja erityisesti erittäin pienille 
yrityksille ja käsiteollisuusyrityksille 
tarkoitettujen toimintasuunnitelmien 
toimeenpano.

Or. fr

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus on ratkaisevan tärkeää kaikille yrityksille, ja erittäin 
pienille yrityksille ja käsiteollisuusyrityksille tarkoitetut erityistoimet auttavat tämän 
saatavuuden parantamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 182
5 artiklan 3 alakohdan b alakohta

b) pk-yritysten tukeminen tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden 
parantamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
verkkoyhteyksien avulla, julkisten Internet-
yleisöpäätteiden perustaminen ja 
varustaminen sekä palvelujen ja sovellusten 
kehittäminen.

b) pk-yritysten tukeminen tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden 
parantamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
verkkoyhteyksien avulla, julkisten Internet-
yleisöpäätteiden perustaminen ja 
varustaminen sekä palvelujen ja sovellusten 
kehittäminen rakentamalla infrastruktuuria 
syrjäisimmille alueille.

Or. el

Perustelu

Infrastruktuurin rakentaminen syrjäisimmille alueille ei estä kehittämästä näillä alueilla 
muita työmuotoja kuten etätyötä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 183
5 artiklan 3 alakohdan b a alakohta(uusi)

b a) kokonaiskonseptit, jotka koskevat 
kestävää kehitystä kriisien koettelemilla 
kaupunkialueilla sekä keskuksina 
toimivissa keskisuurissa ja pienissä 
kaupungeissa samoin kuin niiden 
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lähialueilla, sekä kaupunkien ja niitä 
ympäröivän alueen suhteen parantaminen:
i) talouden, työllisyyden, sosiaalialan, 
korkeakoulujen ja koulutuksen, kulttuurin, 
kaupunkirakentamisen ja joutomaiden 
uudelleenkäytön, ympäristönsuojelun, 
liikenteen ja muun teknisen 
infrastruktuurin yhteydessä toteuttavien 
toimenpidealueiden yhdistäminen;
ii) peruspalvelujen toiminnot kaupunkien 
ja niitä ympäröivän alueen välisessä 
suhteessa; 
iii) sellaisten infrastruktuurien 
toteuttaminen, jotka vastaavat 
ulottuvuudeltaan paikallista kehitystä ja 
työllisyyden kehitystä; sellaisten 
paikallisten palveluja tarjoavien tahojen 
tuki, joilla voidaan luoda työpaikkoja, 
poikkeuksena Euroopan sosiaalirahastosta 
(ESR) rahoitetut toimet;
iv) paikallisten ja alueellisten 
kumppanuuksien ja kehitysfoorumeiden 
vahvistaminen niin, että kansalaisten suora 
osallistuminen on mahdollista; 
v) kaupunkien kestävään kehitykseen 
liittyvine innovatiivisten ja kokeellisten koe-
ja esittelyhankkeiden toteuttaminen.

Or. de

Perustelu

Vastaa 8 artiklassa tarkoitettua kaupunkien kehittämistä ja edellyttää erityisiä toimia. 
EAKR:n toimia on siksi laajennettava ja ne on määriteltävä tarkemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 184
5 artiklan 3 alakohdan b a alakohta (uusi)

b a) pk-yrityksille tarkoitettu suora 
investointituki työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 185
5 artiklan 3 a alakohta (uusi)

3 a) kaupunkialueiden elvyttäminen:
a) yhteiseen käyttöön tarkoitettujen 
sosiaalisten tilojen tuottaminen ja 
parantaminen;
b) kaupunkien kestävän kehityksen 
edistäminen erityisesti parantaen 
energiatehokkuutta, veden säästämistä, 
jätteiden kierrätystä sekä varustamalla 
lisää viheralueita ja myös parantamalla 
nykyisiä viheralueita;
c) kaupunkien kunnostaminen ja sellaisen  
infrastruktuurin rakentaminen, joka 
mahdollistaa taloudellisen toiminnan 
edistämisen ja uuden tietoyhteiskunnan 
teknologian saatavuuden;  
d) joukkoliikenteen saatavuuden 
edistäminen ja rakennusesteiden 
poistaminen. 

Or. es

Perustelu

Lissabonin ja Göteborgin strategioiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla tarvitaan myös tukea laadukkaiden tutkimus- ja teknologiakeskusten 
perustamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 186
5 artiklan 3 b alakohta (uusi)

3 b) tuki erityisvaikeuksista tai 
luonnonhaitoista kärsiville alueille:
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a) liikenne- ja televiestintäinfrastruktuurin 
parantaminen alueiden 
saavutettavuusongelmien ratkaisemiseksi;
b) sellaisen taloudellisen toiminnan 
tukeminen, joka hyödyntää alueiden omaa 
potentiaalia (matkailuinfrastruktuurin 
parantaminen, käsiteollisuustuotteet jne.);
c) toimet luonnonympäristön 
parantamiseksi.

Or. es

Perustelu

Lissabonin ja Göteborgin strategioiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla tarvitaan myös tukea laadukkaiden tutkimus- ja teknologiakeskusten 
perustamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 187
6 artiklan -1 ja -1 a kohta (uusi)

Rajat ylittävä yhteistyö koskee kaikkia 
sisärajojen yhteydessä olevia 
maaseutualueita sekä tiettyjä ulkorajojen 
yhteydessä olevia maaseutualueita. Lisäksi 
se koskee tiettyjä rajoilla olevia 
rannikkoalueita. Naapurialueita on 
autettava ratkaisemaan yhdessä yhteisiä 
ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi 
kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden 
kehittämiseen, taloudellisten suhteiden 
edistämiseen ja pk-yritysten verkkojen 
tukemiseen.
Rajat ylittävän yhteistyön tukemiseen 
laajemmin liittyvien toimien suhteen 
jäsenvaltioita ja alueita kehotetaan 
tarkastelemaan laajentumisen valossa, 
missä määrin (Interreg III B:n yhteydessä 
määritetyt) rajat ylittävän yhteistyön 13 
aluetta ovat mielekkäitä ja toimivia. 
Tällaisen tarkastelun avulla pyritään 
yhdessä komission kanssa määrittämään 
kansainväliselle yhteistyölle joukko 
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sellaisia riittävän yhtenäisiä alueita, joilla 
voidaan kehittää yhteisiä etuja ja 
mahdollisuuksia. Keskeinen sija tällaisessa 
yhteistyössä tulee olla rajat ylittävillä 
strategisilla prioriteeteilla, kuten TTK, 
tietoyhteiskunta, ympäristö, riskien ehkäisy 
ja yhdennetty vesitalous. 

Or. de

Perustelu

Myös Hatzidakisin väliaikaisessa mietinnössä ja Favan työasiakirjassa (6 artiklaan esitetty 
tarkistus 24) pidetään tarpeellisena, että nimenomaisesti EU:n prioriteetit ja yleiset 
määräykset toistetaan. Tämä yleisiä määräyksiä koskeva teksti on toistettava sen 
välttämiseksi, että erilaiset kansalliset tulkinnat vaarantaisivat EU:n prioriteetit ja tavoitteet. 
Yleiset määräykset ovat neuvoston asetuksessa. EAKR-asetuksessa on kyse Euroopan 
parlamentin ja neuvoston yhteisestä asetuksesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 188
6 artiklan johdantokappale

Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteen osana EAKR:n tuki keskitetään 
seuraaviin toimintalinjoihin:

Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteen osana EAKR:n tuki keskitetään 
integroituun kestävään alueelliseen 
kehitykseen seuraavien toimintalinjojen 
avulla:

Or. en

Perustelu

Kestävän kehityksen tulisi olla EAKR:n ytimessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 189
6 artiklan 1 alakohta

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

1) rajat ylittävien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimien kehittäminen rajat 
ylittävän alueen yhdenmukaista ja kestävää 
aluekehitystä koskevien yhteisten 
strategioiden avulla erityisesti seuraavilla 
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tavoilla: tavoilla:
a) kannustamalla yrittäjyyttä ja erityisesti 
pk-yritysten, matkailun, kulttuurin ja rajat 
ylittävän kaupan kehittämistä;

a) tukemalla rajat ylittäviä kaupan ja 
talouden rakenteita, kannustamalla 
yrittäjyyttä ja erityisesti pk-yritysten, 
matkailun, kulttuurin ja korkeakoulu- ja 
tutkimusinfrastruktuurin ja -toiminnan 
kehittämistä;

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia;

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia;

ba) tukemalla maaseudun kestävää 
kehitystä;

c) vähentämällä eristyneisyyttä liikenne-, 
tieto- ja viestintäverkkojen ja -palvelujen 
saatavuutta samoin kuin rajat ylittäviin 
vesihuolto-, jätehuolto- ja 
energiajärjestelmiin pääsyä parantamalla;

d) vähentämällä eristyneisyyttä liikenne-, 
tieto- ja viestintäverkkojen ja -palvelujen 
saatavuutta samoin kuin rajat ylittäviin 
vesihuolto-, jätehuolto- ja 
energiajärjestelmiin pääsyä parantamalla;

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

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

ea) kehittämällä kokonaismenettelyjä, jotka 
koskevat (vain rajan erottamien) 
"sisaruskaupunkien" kestävää 
kaupunkikehitystä ja tällaisten kaupunkien 
ja niiden ympäristön välisen suhteen 
parantamista.

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 sekä TTK-alan henkilöresurssien 
ja tilojen jakamista.
1 kohdassa tarkoitetun rajat ylittävän
toimenpideohjelman yhteydessä voidaan 
rajalliselle osuudelle varoista luoda pienille 
toimille tarkoitettu rahasto, johon 
paikalliset toimijat osallistuvat ja jonka 
varat myönnetään yleisten tukien 
muodossa. Pienet toimet ovat sellaisia, 
joiden budjetti on enintään 300 000 euroa.

Or. de

Perustelu

Viimeinen kohta: tällainen rahasto on Interreg III A:n kuluvalla suunnittelukaudella. Sillä on 
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huomattava merkitys naapurialueiden välisten suhteiden parantamisessa, mikä on olennainen 
edellytys rajat ylittävän toimenpideohjelman onnistuneessa toteutuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 190
6 artiklan 1 alakohdan johdantokappale

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

1) rajat ylittävien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimien kehittäminen, 
saarivaltioiden rajat ylittävät toimet 
mukaan luettuina, kestävää aluekehitystä 
koskevien yhteisten strategioiden avulla 
erityisesti seuraavilla tavoilla:

Or. en

Perustelu

Saarivaltioiden on erityisen vaikeaa luoda ja kehittää yhteistyötoimia naapurijäsenvaltioiden 
kanssa maantieteellisten rajoitteiden vuoksi. Alueellisen yhteistyön kokonaisen osa-alueen 
ulkopuolelle jääminen ei kuitenkaan ole hyväksyttävää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 191
6 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia seuraavilla aloilla:

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen tai 
monenkeskinen yhteistyö merialueiden 
välillä rahoittamalla yhdennettyä 
aluekehitystä edistäviä verkostoja ja toimia 
seuraavilla aloilla:

Or. es

Perustelu

Merialueiden välinen yhteistyö voi olla myös monenkeskistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 192
6 artiklan 1 alakohdan a alakohta

a) kannustamalla yrittäjyyttä ja erityisesti 
pk-yritysten, matkailun, kulttuurin ja rajat 
ylittävän kaupan kehittämistä;

a) kannustamalla yrittäjyyttä ja erityisesti 
pk-yritysten, matkailun, kulttuurin sekä 
urheilun ja rajat ylittävän kaupan 
kehittämistä;

Or. de

Perustelu

Myös urheilu voi antaa merkittävän panoksen Euroopan alueelliselle yhteistyölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber 

Tarkistus 193
6 artiklan 1 alakohdan b alakohta

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia;

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia sekä riskien torjumista 
katastrofisuojaan liittyen;

Or. de

Perustelu

Katastrofisuojalla on selkeä rajat ylittävä ulottuvuus, ja se tulisi ottaa mukaan EAKR:n 
toimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 194
6 artiklan 1 alakohdan c alakohta

c) vähentämällä eristyneisyyttä liikenne-, 
tieto- ja viestintäverkkojen ja -palvelujen 
saatavuutta samoin kuin rajat ylittäviin 
vesihuolto-, jätehuolto- ja 
energiajärjestelmiin pääsyä parantamalla;

c) vähentämällä eristyneisyyttä liikenne-, 
tieto- ja viestintäverkkojen ja -palvelujen 
saatavuutta samoin kuin rajat ylittäviin 
vesihuolto-, jätehuolto- ja 
energiajärjestelmiin pääsyä ja merialueiden 
rajat ylittävää liitettävyyttä parantamalla;

Or. en
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Perustelu

On tärkeää painottaa merialueiden välistä "rajat ylittävää" yhteistyötä sekä "valtioiden 
välistä" yhteistyötä (6 artiklan 2 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 195
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 kestäviä 
yhteisöjä, rajat ylittävien työmarkkinoiden 
yhdentymistä, paikallisia työllisyysaloitteita, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, koulutusta, 
sosiaalista osallisuutta sekä TTK-alan 
henkilöresurssien ja tilojen jakamista.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittäviin toimiin on sisällytettävä kestävien yhteisöjen käsite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 196
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 erityisesti 
terveyden, kulttuurin, urheilun ja 
koulutuksen aloilla.

Or. de

Perustelu

Myös urheilu voi antaa merkittävän panoksen Euroopan alueelliselle yhteistyölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 197
6 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)
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d a) torjumalla rikollisuutta ja turvaamalla 
rajat.

Or. el

Perustelu

On ehdottoman tärkeää sisällyttää EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tavoitteisiin 
rikollisuuden torjunta ja rajojen turvaaminen EAKR:n painopistealueena tavoitteessa 
"Euroopan alueiden välinen yhteistyö". Lisäksi nämä ilmiöt haittaavat alueellista yhteistyötä 
ja investoinneille suotuisia olosuhteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 198
6 artiklan 1 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) edistämällä Interregin hajautettua 
hallintomallia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 199
6 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia seuraavilla aloilla:

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä naapuruuspolitiikan 
toimintaohjelman mukaisella tavalla 
rahoittamalla yhdennettyä aluekehitystä 
edistäviä verkostoja ja toimia seuraavilla 
aloilla:

Or. pt
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Perustelu

Yhdenmukainen komission tiedonannon "kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
koskeva kertomus" (KOM(2004)0107) kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 200
6 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia seuraavilla aloilla:

2) jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
luominen ja kehittäminen, myös 
kahdenvälinen yhteistyö merialueiden välillä 
rahoittamalla yhdennettyä aluekehitystä 
edistäviä verkostoja ja toimia seuraavilla 
aloilla:

Or. en

Perustelu

On todettava selkeästi, että valtioiden välinen yhteistyö koskee vain jäsenvaltioita. Muutoin 
tätä artiklaa voitaisiin tulkita siten, että se mahdollistaa kolmansien maiden osallistumisen 
EAKR:sta yhteisrahoitettuun valtioiden väliseen yhteistyöhön, mikä olisi ristiriidassa 
koheesiopolitiikan tavoitteen eli jäsenvaltioiden tukemisen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 201
6 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia seuraavilla aloilla:

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen tai 
monenkeskinen yhteistyö merialueiden 
välillä rahoittamalla yhdennettyä 
aluekehitystä edistäviä verkostoja ja toimia 
seuraavilla aloilla:

Or. es

Perustelu

Merialueiden välinen yhteistyö voi olla myös monenkeskistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 202
6 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia seuraavilla aloilla:

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia erityisesti seuraavilla 
aloilla:

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamat prioriteetit on määritelty liian rajoittavasti, eikä niissä oteta riittävästi 
huomioon hyvin erilaisia maantieteellisiä oloja, alueellisia vaatimuksia sekä käytännön 
toimintamahdollisuuksia Euroopan eri osissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 203
6 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia seuraavilla aloilla:

2) valtioiden välisen yhteistyön luominen ja 
kehittäminen, myös kahdenvälinen yhteistyö 
merialueiden välillä rahoittamalla 
yhdennettyä aluekehitystä edistäviä 
verkostoja ja toimia erityisesti seuraavilla 
aloilla:

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamat prioriteetit on määritelty liian rajoittavasti, eikä niissä oteta riittävästi 
huomioon hyvin erilaisia maantieteellisiä oloja, alueellisia vaatimuksia sekä käytännön 
toimintamahdollisuuksia Euroopan eri osissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 204
6 artiklan 2 alakohdan b alakohta



PE 357.528v01-00 94/157 AM\562438FI.doc

FI

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, kansallisten ja alueellisten 
järjestelmien yhteentoimivuuden 
parantaminen sekä edistyneiden logistiikka-, 
tieto- ja viestintätekniikoiden tukeminen;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 205
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 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;

Or. en

Perustelu

Euroopan laajuiset verkot on määritelty valtioiden välisiksi, ja verkkojen kaikki osuudet ovat 
erittäin tärkeitä, ei ainoastaan rajat ylittävät osuudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Tarkistus 206
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 

c) riskien ehkäiseminen ja ilmastonmuutos, 
johon kuuluvat meriturvallisuuden 
edistäminen, merien ja sisävesien 
saastumisen sekä tulvien torjunta samoin 
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lumivyöryjen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen. Ohjelmiin voi sisältyä 
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;

kuin eroosion, maanjäristysten ja 
lumivyöryjen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen sekä biologinen 
monimuotoisuus, ympäristöasioiden 
hallinta ja kestävä energiantuotanto. 
Ohjelmiin voi sisältyä 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;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 207
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 
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;

c) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
meriturvallisuuden edistäminen, merien ja 
sisävesien saastumisen sekä tulvien ja 
ilmastonmuutoksen torjunta samoin kuin 
eroosion, maanjäristysten, trooppisten 
hirmumyrskyjen, tulivuorenpurkauksien ja 
lumivyöryjen, metsäpalojen ja 
aavikoitumisen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen. Ohjelmiin voi sisältyä 
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;

Or. fr

Perustelu

Myös trooppiset hirmumyrskyt aiheuttavat suuria riskejä eräille EU:n syrjäisimmille alueille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender

Tarkistus 208
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 
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;

c) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
meriturvallisuuden edistäminen, merien ja 
sisävesien saastumisen sekä tulvien, 
kuivuuden ja ilmastonmuutoksen torjunta 
samoin kuin eroosion, maanjäristysten, 
tulivuorenpurkausten, lumivyöryjen, 
metsäpalojen ja aavikoitumisen 
ehkäiseminen ja niiltä suojautuminen. 
Ohjelmiin voi sisältyä 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;

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on luetella eri riskit mahdollisimman kattavasti, jotta luetteloon kuuluisivat 
todella kaikki riskit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 209
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 
kehittäminen, valtioiden välisten 
tukisuunnitelmien laatiminen ja 

c) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
meriturvallisuuden edistäminen, merien ja 
sisävesien saastumisen sekä tulvien ja 
ilmastonmuutosten torjunta samoin kuin 
eroosion, maanjäristysten, 
tulivuortenpurkausten, hirmumyrskyjen,
lumivyöryjen, metsäpalojen ja 
aavikoitumisen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen. Ohjelmiin voi sisältyä 
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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 samoin kuin 
tutkimuksesta aiheutuvien riskien 
tutkimista, ehkäisyä, seurantaa ja valvontaa 
varten;

Or. el

Perustelu

Esittelijän ehdotusten hengen mukaisesti myös hirmumyrskyt voivat aiheuttaa valtavia tuhoja. 
Valitettavasti on esiintynyt tapauksia, joissa tieteellisistä tutkimuksista on aiheutunut 
ympäristöongelmia huolimattomuuden tai valvontamahdollisuuksien puuttumisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 210
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 
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;

c) riskien ehkäiseminen, johon kuuluvat 
meriturvallisuuden edistäminen, merien ja 
sisävesien saastumisen sekä tulvien ja 
ilmastonmuutoksen torjunta samoin kuin 
eroosion, myös rannikolla, 
hydrogeologisten häiriöiden,  
maanjäristysten, tulivuorenpurkausten, 
lumivyöryjen, metsäpalojen ja 
aavikoitumisen ehkäiseminen ja niiltä 
suojautuminen. Ohjelmiin voi sisältyä 
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;

Or. it
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Perustelu

On aiheellista mainita muitakin useissa jäsenvaltioissa erittäin merkittäviä ilmiöitä, jotka 
pitää siis lisätä Euroopan alueellisen yhteistyön ensisijaisten tavoitteiden luetteloon 
täydentämällä alkuperäistä luetteloa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 211
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 
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;

c) riskien ehkäiseminen ja ilmastonmuutos, 
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 
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 ja 
ympäristöasioiden hallintaa ja kestävää 
energiantuotantoa edistävien välineiden 
kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen torjuminen on Euroopan unionin ympäristöpolitiikan tärkeimpiä 
tavoitteita, minkä vuoksi sen pitäisi myös olla keskeisessä asemassa EU:n 
koheesiopolitiikassa. Ympäristöasioiden hallintaa ja energiantuotantoa edistävien välineiden 
kehittäminen voi edistää tätä tavoitetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 212
6 artiklan 2 alakohdan d alakohta

d) tieteellisten ja teknologisten verkkojen d) tieteellisten ja teknologisten verkkojen 
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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.

perustaminen valtioiden välisten alueiden 
tasapainoiseen kehitykseen liittyvillä 
aihealueilla, myös yliopistojen välisten 
verkkojen myötävaikuttamalla näin 
tehokkaasti niiden yhdistämiseen osaksi 
Euroopan tutkimusaluetta, 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.

Or. pt

Perustelu

Komission 16. lokakuuta 2002 antaman tiedonannon KOM(2002)0565 mukainen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 213
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 liittyvillä 
aihealueilla ja teknologiakuilun 
kaventaminen, 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.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 214
6 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

da) tasapainoinen aluekehitys, kestävää 
kehitystä koskeva tehostettu yhteistyö ja 
yhteiset toimet sekä alueellisia rakenteita, 
kehityssuuntauksia ja alueiden tulevan 
aseman vaikutuksia Euroopan ja maailman 
talouteen koskeva parempi ymmärtämys, 
jota tuetaan johdonmukaisella ja 
monikeskisellä kaupunkien, 
maaseutualueiden, rannikko- ja 
äärialueiden lisäkokonaisuudella.

Or. en

Perustelu

Nykyisen menestyksekkään Interreg IIIB -ohjelman jälkeen EAKR:oon sisältyvä EU:n 
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alueellisen yhteistyön tavoite olisi suunnattava laajempiin kysymyksiin kuin nyt on ehdotettu. 
Näin ollen näillä tarkistuksilla ehdotetaan lisää aloja eurooppalaisten kumppanien väliseen 
yhteistyöhön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 215
6 artiklan 2 alakohdan d b alakohta (uusi)

d b) luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön 
suojelu, alueiden luonnonympäristön 
suojelu ja kohentaminen, 
luonnonrikkauksien suojelu ja 
kehittäminen sekä rakennetun ympäristön 
ja kulttuuriperinnön kohentaminen, 
kestävän kehityksen tehokkaiden, 
integroitujen, pitkän aikavälin 
strategioiden laatiminen ja kattavamman 
kuvan muodostaminen luonnonvaroista ja 
kulttuuriperinnöstä sekä siitä, miten ne 
voidaan tehokkaasti integroida valtioiden 
välisiin strategioihin.

Or. en

Perustelu

Nykyisen menestyksekkään Interreg IIIB -ohjelman jälkeen EAKR:oon sisältyvä EU:n 
alueellisen yhteistyön tavoite olisi suunnattava laajempiin kysymyksiin kuin nyt on ehdotettu. 
Näin ollen näillä tarkistuksilla ehdotetaan lisää aloja eurooppalaisten kumppanien väliseen 
yhteistyöhön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 216
6 artiklan 2 alakohdan d c alakohta(uusi)

d c) yhteistyö merenkulkuun liittyvien 
kysymysten alalla, mukaan lukien 
satamaverkoston luominen, 
merenkulkupalvelut, satamien väliset 
taloudelliset kytkökset sekä satamien ja 
niiden lähialueiden väliset kytkökset.

Or. en



PE 357.528v01-00 102/157 AM\562438FI.doc

FI

Perustelu

Nykyisen menestyksekkään Interreg IIIB -ohjelman jälkeen EAKR:oon sisältyvä EU:n 
alueellisen yhteistyön tavoite olisi suunnattava laajempiin kysymyksiin kuin nyt on ehdotettu. 
Näin ollen näillä tarkistuksilla ehdotetaan lisää aloja eurooppalaisten kumppanien väliseen 
yhteistyöhön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 217
6 artiklan 2 alakohdan 1 a alakohta (uusi)

Komission on valvottava, että Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteessa 
tukikelpoisten valtioiden välisten alueiden 
määrittämisessä ja rajaamisessa seurataan 
yhdennettyä alueellista lähestymistapaa, 
jotta saavutetaan johdonmukaisempia ja 
todellisia alueellisia kehityshankkeita 
synnyttäviä yhteistyöalueita.

Or. fr

Perustelu

Tukikelpoisten valtioiden välisten alueiden määrittämisessä ja rajaamisessa on 
irrottauduttava kunkin jäsenvaltion omista hallinnollista rajoista ja ehdotettava 
johdonmukaisia alueellisia yksiköitä, joilla on kaikki syyt tehdä yhteistyötä yhteisten etujensa 
puolesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 218
6 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) yrittäjyyttä ja pk-yritysten kehittämistä 
koskeva yhteistyö matkailu-, kulttuuri-, 
koulutus- ja terveysalat mukaan luettuina 
sekä kestävien yhteisöjen tukeminen.

Or. en

Perustelu

Tämä auttaa saavuttamaan Lissabonin tavoitteet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 219
6 artiklan 2 alakohdan d b alakohta (uusi)

db) kaupunki- ja maaseutualueiden 
suunnittelukysymykset, joihin sisältyy 
selkeä valtioiden välinen ulottuvuus 
Euroopan aluekehityssuunnitelmassa 
hahmotellulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Nämä kysymykset ovat olennainen osa Euroopan aluekehityssuunnitelmaa ja painopistealue, 
jolla on saavutettu huomattavaa edistymistä tämänhetkisten ohjelmien kautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thijs Berman

Tarkistus 220
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 kesken ja yhteisten 
hankkeiden luominen yhdessä tai 
useammassa toimintalinjassa 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.

Or. nl

Perustelu

Yhteistyötä on tehostettava, ja hyvä tapa tehdä se on tehostaa yhteisten hankkeiden luomista 
eri toimintalinjoissa, eikä tyytyä vain tietojenvaihtoon ja verkostojen luomiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 221
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 kesken ja 
hankkeiden yhteinen luominen ja 
täytäntöönpano eri alueilla 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.

Or. nl

Perustelu

Yhteistyötä voidaan tehostaa keskinäisen kuulemisen ohella luomalla ja panemalla täytäntöön 
hankkeita yhteisesti, mikä parantaa alueiden välisen yhteistyön tehokkuutta. Näin ollen 
tällaista yhteistyötä ei pidä sulkea pois. Katso myös esittelijän tarkistus 7.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 222
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) alueiden välisen yhteistyön kehittäminen 
ja aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken erityisesti 5 
artiklan 1 ja 2 kohdassa samoin kuin 8, 9, 10 
ja 11 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, myös 
koko yhteisön alueella toteutettavat 
yhteistyöverkkoja koskevat ohjelmat sekä 
tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

Or. fr
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Perustelu

On yhdistettävä alueiden harjoittama yhteistyö Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 223
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) alueiden välisen yhteistyön kehittäminen 
ja aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken erityisesti 5 
artiklan 1 ja 2 kohdassa samoin kuin 8, 9, 10 
ja 11 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, myös 
koko yhteisön alueella toteutettavat 
yhteistyöverkkoja koskevat ohjelmat sekä 
tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

Or. fr

Perustelu

Alueiden harjoittaman yhteistyön pitää olla mahdollista Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteessa, sillä jos se on seurausta vain lähentymistavoitteen ja alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevan tavoitteen ohjelmien yhteisestä hallinnosta, alueet, jotka eivät ole 
tukikelpoisia näissä tavoitteissa, eivät voi tehdä alueiden välistä yhteistyötä. Muutoin tämän 
alueiden välisen yhteistyön pitää olla mahdollista myös maaseudulla, kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla, luonnonhaitoista kärsivillä alueilla ja syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler

Tarkistus 224
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 

3) aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja 
paikallisviranomaisten ja julkisten elinten 
kesken erityisesti 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 
5 artiklan 1 ja 2 kohdassa samoin kuin 8 
artiklassa tarkoitetuilla aloilla, myös koko 
yhteisön alueella toteutettavat 
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tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

yhteistyöverkkoja koskevat ohjelmat sekä 
tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto on liian rajoittava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 225
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 asetuksen (EY) 
N:o 1260/99 10 artiklassa tarkoitettujen 
kumppaneiden kesken erityisesti 5 artiklan 
1 ja 2 kohdassa samoin kuin tämän 
asetuksen 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.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 226
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 

3) aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa sekä 
hankesuunnittelua alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken erityisesti 5 
artiklan 1 ja 2 kohdassa samoin kuin 8, 9, 10 
ja 11 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, myös 
koko yhteisön alueella toteutettavat 
yhteistyöverkkoja koskevat ohjelmat sekä 
tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
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analysointia koskevat toimet. yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään artiklaa ja korostetaan hankesuunnittelun merkitystä 
alueellisessa yhteistyössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 227
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) alueiden välisen yhteistyön kehittäminen 
ja aluepolitiikan tehostaminen edistämällä 
verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken erityisesti 5 
artiklan 1 ja 2 kohdassa samoin kuin 8, 9, 10 
ja 11 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, myös 
koko yhteisön alueella toteutettavat 
yhteistyöverkkoja koskevat ohjelmat sekä 
tutkimuksia ja tietojenkeruuta samoin kuin 
yhteisön kehityssuuntausten tarkkailua ja 
analysointia koskevat toimet.

Or. fr

Perustelu

On yhdistettävä alueiden harjoittama yhteistyö Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 228
7 artiklan a ja b alakohta

a) alv;
b) lainojen korot; b) lainojen korot ja muut veloista koituvat 

kulut tai maksut, paitsi jos nämä velat 
johtuvat viivästymisistä, jotka aiheutuvat 
komission maksujen keskeyttämisestä 
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sääntöjen selvennyksiä odotellessa, ja 
komission huolenaiheet osoittautuvat 
myöhemmin aiheettomiksi;

Or. en

Perustelu

On olemassa tapauksia, joissa komissio on keskeyttänyt maksut ja ajanut hyvässä uskossa 
käynnistetyt hankkeet velkaantumiseen. Jos komission huolenaiheet osoittautuvat 
perusteettomiksi, hankkeen osallistujia ei pitäisi pakottaa kärsimään velkataakasta, joka 
heille on aiheutunut täysin ilman omaa syytä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Tarkistus 229
7 artikla

EAKR:sta ei rahoiteta seuraavia menoja: EAKR:sta ei rahoiteta seuraavia menoja:

a) alv; a) korvattava alv;
b) lainojen korot; b) lainojen korot;

c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;

c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;

d) asuminen; d) asuminen lukuun ottamatta 
yhteiskunnan tukemia asuntoja ja 
asuinrakennusten kunnallisen 
infrastruktuurin kustannuksia;

e) ydinvoimaloiden käytöstäpoisto. e) ydinvoimaloiden käytöstäpoisto.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Alain Hutchinson

Tarkistus 230
7 artiklan d alakohta

d) asuminen; d) asuminen lukuun ottamatta sosiaalisen 
asuntokannan kunnostamiseen liittyviä 
kuluja;

Or. fr
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Perustelu

Asetusten mukaisesti kestävä kehitys ja energiakustannusten vähentäminen kuuluvat 
ensisijaisiin tavoitteisiin, joihin komissio pyrkii rakennerahastouudistuksen puitteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 231
7 artikla

EAKR:sta ei rahoiteta seuraavia menoja: EAKR:sta ei rahoiteta seuraavia menoja:
a) alv; a) korvattava alv;

b) lainojen korot; b) lainojen korot;
c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;

c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;

d) asuminen; d) uusien asuntojen rakentaminen;
e) ydinvoimaloiden käytöstäpoisto. e) ydinvoimaloiden käytöstäpoisto.

Or. en

Perustelu

1. Alv:n jättäminen rahoitettavien menojen ulkopuolelle lisää rakennetuen perusteella 
käynnistettyjen hankkeiden todellisia kustannuksia. Kasvavat kustannukset voivat olla 
todellinen este hankkeiden toteutukselle, koska ne heikentävät kykyä vastaanottaa 
rakennerahaston varoja (erityisesti kun kyseessä ovat uudet jäsenvaltiot).

2. EAKR:n varojen käyttöönotto asumiseen liittyvien menojen tukemiseen huonommassa 
asemassa olevilla alueilla on hyvin tärkeää uusille jäsenvaltioille, koska sen avulla voidaan 
saavuttaa kehitystavoitteita osana kaupunkien elvyttämisohjelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler

Tarkistus 232
7 artiklan a alakohta

a) alv; a) korvattava alv;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on noudattaa nykyistä käytäntöä ja Euroopan 
sosiaalirahastoasetuksen luonnoksessa ehdotettua alv-politiikkaa. Siten varmistettaisiin, että 
todelliset alv-menot voidaan sisällyttää rahoitettaviin menoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 233
7 artiklan a alakohta

a) alv; a) korvattava alv;

Or. de

Perustelu

Asetusluonnosten välisen johdonmukaisuuden takaamiseksi EAKR-asetuksen 7 artiklan on 
vastattava Euroopan sosiaalirahastoa koskevan asetusluonnoksen sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 234
7 artiklan a alakohta

a) alv; a) korvattava alv;

Or. en

Perustelu

Vastustan alv:n yleistä jättämistä rahoitettavien menojen ulkopuolelle. Nykyisissä säännöissä 
vain korvattava alv jätetään menojen ulkopuolelle. Tahoille, jotka toimittavat hankkeita ja 
jotka eivät maksa alv:tä, kuten paikallis- ja alueviranomaiset, aiheutuisi suurta haittaa, koska 
alv on erottamaton osa hankkeiden kustannuksia. Lisäksi olisi järkevää yhdenmukaistaa tätä 
korvattavuussääntöä EAKR-asetusehdotuksen kanssa, jossa vain korvattava alv jätetään 
rahoitettavien menojen ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 235
7 artiklan a alakohta
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a) alv; a) korvattava alv;

Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rolf Berend, Markus Pieper

Tarkistus 236
7 artiklan a alakohta

a) alv; a) korvattava alv;

Or. de

Perustelu

Asetusluonnosten välisen johdonmukaisuuden takaamiseksi EAKR-asetuksen 7 artiklan on 
vastattava Euroopan sosiaalirahastoa koskevan asetusluonnoksen sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 237
7 artiklan a alakohta

a) alv; Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Käytäntö on osoittanut, että alv pitää luokitella tukikelpoiseksi menoksi ja se on myös 
johdonmukaista Euroopan sosiaalirahaston tulevaksi asetukseksi esitettyjen ehdotusten 
kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 238
7 artiklan c alakohta
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c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
10 prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista;

c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
20 prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista;

Or. en

Perustelu

Olisi suositeltavampaa säilyttää nykyinen 20 prosentin osuus tarvittavan joustavuuden vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 239
7 artiklan c alakohta

c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;

c) maan hankinta, kun menojen määrä on yli 
15 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;

Or. it

Perustelu

Eräissä tapauksissa maan hankintaan liittyvä 10 prosentin raja estää hankkeen toteuttamisen. 
Siksi pitää voida tiukan valvontajärjestelmän puitteissa myöntää lisää liikkumavaraa 
tukikelpoisten kustannusten määrittelyssä vähintään 15 prosenttiin hankkeen määrärahoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 240
7 artiklan d alakohta

d) asuminen; d) asuminen lukuun ottamatta tiettyjä 
poikkeuksia, mukaan lukien 
yhteiskunnallisesti merkittävien toimien 
luokkia, kuten rappeutuneiden alueiden 
pysyvästi julkisessa omistuksessa olevien 
asuntojen korjaamista, purkamista ja 
korvaamista (siten, että varmistetaan 
julkisen omistajuuden jatkuminen ainakin 
10 vuoden ajan);

Or. en
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Perustelu

Asuinrakennusten rakentamis- tai korjauskustannusten jättäminen rahoitettavien menojen 
ulkopuolelle tiettyjen sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien luokkien kohdalla näyttää 
olevan EU:n koheesion sosiaalisten tavoitteiden mukaista. Tässä kohdin tärkein peruste on 
se, että asumiseen liittyvien ongelmien laiminlyönti johtaisi vakaviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 241
7 artiklan d alakohta

d) asuminen; d) asuminen lukuun ottamatta toimia, jotka 
tähtäävät talojen energiatehokkuuden 
lisäämiseen elementeistä rakennetuista 
valmistaloista muodostuvassa 
kaupunkiympäristössä, kun menojen 
määrä ei ole yli 10 prosenttia kyseisen 
ohjelman tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista,

Or. en

Perustelu

Kaupunkiympäristön ympäristöongelmat liittyvät jossain määrin elementtitalojen huonoon 
energiatehokkuuteen rappeutuneilla kaupunkialueilla. Tämä ongelman ratkaisemiseksi olisi 
hyödyllistä tarjota mahdollisuus yhteisrahoitukseen EAKR:sta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 242
7 artiklan d alakohta

d) asuminen; d) asuminen lukuun ottamatta toimia, jotka 
tähtäävät asuntojen kestävään 
kunnostamiseen elementeistä rakennetuista 
valmistaloista muodostuvassa 
kaupunkiympäristössä, kun menojen 
määrä ei ole yli 10 prosenttia kyseisen 
ohjelman tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;
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Or. en

Perustelu

Elementeistä rakennetut valmistalot ovat erittäin vakava ongelma monissa jäsenvaltioissa. 
EU:n tuki on tarpeen ongelman ratkaisemiseksi ja jatkuvien laiminlyöntien välttämiseksi, 
jotka johtavat sosiaalisten ja ympäristöongelmien keskittymiseen kyseisiin 
kaupunkiympäristöihin. Elementtitalojen rappeutuminen on selkeästi eurooppalainen 
ongelma, joka vaatii eurooppalaisen ratkaisun. Valtioiden ja kuntien on mahdotonta selvitä 
tästä ongelmasta yksin. Tässä kohdin yhteisrahoituksen salliminen EAKR:sta olisi erittäin 
hyödyllistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Oldřich Vlasák

Tarkistus 243
7 artiklan d alakohta

d) asuminen; d) asuminen lukuun ottamatta 
elementtitaloista muodostuvan 
asutusalueen kunnon kohentamista;

Or. en

Perustelu

Elementtitaloista muodostuvan asutusalueen kunnon kohentaminen on monien kaupunkien 
suurimpia haasteita eri puolilla Euroopan unionia. Sen lisäksi että näille rappeutuville 
asutusalueille keskittyy enemmän rikollisuutta ja ne ovat vaarassa joutua sosiaalisesti 
syrjäytyneiksi, ne kuluttavat myös enemmän energiaa ja aiheuttavat siten ympäristöongelmia 
ja tehokkuusongelmia. Tällaiseen haasteeseen ja riskienehkäisyyn olisi pitänyt reagoida EU:n 
monitasoisen hallinnon pohjalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Salvatore Tatarella

Tarkistus 244
7 artiklan d a alakohta (uusi)

d a) uusien asuntojen rakentaminen;

Or. it

Perustelu

Tällainen erityismaininta on tarpeen, sillä asuntorakentaminen voidaan hyväksyä EAKR:n 
tukikelpoiseksi menoksi, kun sitä ei ole tarkoitettu asuntokannan kasvattamiseen, esimerkiksi 
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kaupunkien kunnostushankkeissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 245
8 artikla

Kaupungit Poistetaan.
1. EAKR tukee asetuksen (EY) N:o (…) 25 
artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 36 
artiklan 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin kaupunkien elvyttämistä 
koskeviin toimiin liittyviä yhdennettyjä 
strategioita, joilla edistetään osallistumista 
ja pyritään torjumaan taajamissa yhä 
useammin esiintyviä taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
ongelmia.
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.
2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on 10 
prosenttia mainitun toimintalinjan osalta. 

Or. en

Perustelu

Yleisasetuksessa jo säädetään, että rakennerahastoista olisi tuettava kaupunkialueiden (ja 
maaseutualueiden) kilpailukykyä. Kukin alue on erilainen, ja alueiden itsensä olisi voitava 
päättää, mitä sääntöjä niihin sovelletaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 246
8 artiklan 1 kohta

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

1. EAKR tukee asetuksen (EY) N:o (…) 25 
artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 36 
artiklan 4 kohdan b alakohdassa ja tämän  
asetuksen 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin 
kaupunkien kestävää kehitystä koskeviin 
toimiin liittyviä yhdennettyjä strategioita, 
joilla edistetään osallistumista ja pyritään 
torjumaan taajamissa sekä keskuksina 
toimivissa keskisuurissa ja pienissä 
kaupungeissa yhä useammin esiintyviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä ongelmia.

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, 
paikallista työllisyyttä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla sekä 
palvelujen tarjoaminen asukkaille ja muut 
tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa 
tarkoitetut yhdennettyyn lähestymistapaan 
pohjautuvat toimet ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 247
8 artiklan 1 kohta

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

1. EAKR tukee asetuksen (EY) N:o (…) 25 
artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 36 
artiklan 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin kaupunkien kestävää 
kehitystä koskeviin toimiin liittyviä 
yhdennettyjä strategioita, joilla edistetään 
osallistumista, vahvistetaan kestävää 
kasvua ja pyritään torjumaan taajamissa yhä 
useammin esiintyviä taloudellisia, sosiaalisia 
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ja ympäristöön liittyviä ongelmia.
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 innovaatiota 
ja osaamistaloutta, yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä ja yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy sanamuotoon: kyse on osaamistaloudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Tarkistus 248
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 249
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

1. EAKR tukee asetuksen (EY) N:o (…) 25 
artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 36 
artiklan 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin kaupunkien elvyttämistä 
koskeviin toimiin liittyviä:

– yhdennettyjä strategioita, joilla edistetään 
osallistumista ja pyritään torjumaan 
taajamissa yhä useammin esiintyviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä ongelmia;
– tukemaan vammaisten 
kaupunkiympäristössä kohtaamien 
liikkumisesteiden poistamista ja 
edellyttämään, että EAKR:sta tuetuissa 
kaupunkirakentamishankkeissa 
noudatetaan esteetöntä pääsyä koskevia 
ehtoja.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 250
8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Toimiin voidaan yhdistää fyysisen 
ympäristön ja hylättyjen teollisuusalueiden 
kunnostaminen, historiallisen ja 
kulttuuriperinnön kehittäminen yrittäjyyttä, 

Toimiin voidaan yhdistää fyysisen 
ympäristön kohentaminen, 
kaupunkiympäristöjen elementeistä 
rakennettujen valmistalojen 
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paikallista työllisyyttä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla sekä 
palvelujen tarjoaminen asukkaille ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen.

energiatehokkuuden lisääminen, hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostaminen, 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
kehittäminen yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä ja yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan d alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu. Koska kaupunkien 
ympäristönäkökulmasta on tärkeää parantaa energiatehokkuutta, on lisättävä täsmällinen 
viittaus tämän tyyppisiin toimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 251
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 kohentaminen, toimet, jotka 
tähtäävät asuntojen kestävään 
kunnostamiseen elementeistä rakennetuista 
valmistaloista muodostuvassa 
kaupunkiympäristössä, hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostaminen, 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
kehittäminen yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä ja yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Or. en

Perustelu

Katso 7 artiklan d kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 252
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 ja 
rappeutuneiden kaupunkialueiden 
kunnostaminen, yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä, ympäristöä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla sekä 
palvelujen tarjoaminen asukkaille ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen.

Or. it

Perustelu

Rappeutuneiden kaupunkialueiden kunnostaminen sekä ympäristön suojelu vaativat 
erityishuomiota kaupunkipolitiikassa Lissabonin ja Göteborgin strategioiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 253
8 artiklan 1 kohta

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

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

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 sekä 
kulttuuri-infrastruktuurin ja -palvelujen 
kehittäminen innovaatioita ja tietoon 
perustuvaa taloutta, yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä ja yhteisön kehitystä edistävien 
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toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Or. en

Perustelu

Investoinneilla urheiluinfrastruktuuriin ja kulttuuripalveluihin on huomattava vaikutus alueen 
sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Ne luovat uusia työmahdollisuuksia ja 
matkailukohteita sekä parantavat paikallisten asukkaiden elämänlaatua. Sen vuoksi on 
erittäin tärkeää sisällyttää kulttuurikysymykset tähän artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 254
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Koska kaupungeilla on ratkaisevan tärkeä merkitys aluekehityksen kannalta, rakennerahoitus 
on yhdistettävä selkeämmin kaupunkialueiden tarpeisiin, jotta koheesiopolitiikka olisi 
tehokasta ja edesauttaisi Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden toteutumista. Tämä on 
mahdollista esittämällä kaupunkien kestävää kehittämistä edistäviä toimia, joiden pitäisi 
sisältää "kaupunkien elvyttämiseen" liittyviä toimenpiteitä ja edetä vielä niitäkin pidemmälle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Arnaoutakis

Tarkistus 255
8 artiklan 1 kohta



PE 357.528v01-00 122/157 AM\562438FI.doc

FI

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

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

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 ja 
asuinympäristön ja hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostaminen, 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
kehittäminen innovaatioita ja 
osaamistaloutta, yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä ja yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.

Or. el

Perustelu

Usein asuinympäristön, joka on voitu luoda täysin suositeltavalla tavalla, on annettu 
rappeutua osana tiettyjen alueiden yleisempiä ongelmia. Se on tärkeää elvyttää silloin kun 
uudelleenjärjestäminen tekisi tarpeettomiksi uudet infrastruktuurihankkeet tai sillä 
kohennettaisiin alueiden luonnetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan, 

Tarkistus 256
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia ongelmia on käsiteltävä kaikilla 
kaupunkialueilla eikä vain taajamissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 257
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 kohentaminen, rakennetun 
ympäristön elävöittäminen mukaan lukien 
rappeutuneiden alueiden pysyvästi 
julkisessa omistuksessa olevien asuntojen 
korjaaminen, purkaminen ja korvaaminen 
(siten, että varmistetaan julkisen 
omistajuuden jatkuminen ainakin 10 
vuoden ajan), rakennusten ympäristön , 
energiatehokkuuden ja uusiutuvia 
energianlähteitä hyödyntävien hankkeiden 
kehittäminen ja hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostaminen, 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
kehittäminen innovaatioita ja tietoon 
perustuvaa taloutta, yrittäjyyttä, paikallista 
työllisyyttä ja yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen

Or. en

Perustelu

Kaupunkien elävöittämisessä asuinsektorilla on enemmän merkitystä uusissa kuin vanhoissa 
jäsenvaltioissa, koska huonokuntoisen asuntokannan purkaminen, korvaaminen ja 
kunnostaminen on ratkaisevan tärkeä kysymys. Itse asiassa elävöittäminen voi olla 
menestyksekästä vain asuntokannan huomattavien rakenteellisten uudistusten kautta. 
Tarkistuksen toinen osa tähtää Lissabonin agendassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 258
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, 
paikallista työllisyyttä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla sekä 
palvelujen tarjoaminen asukkaille ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen ja 
kestävä liikkuvuus.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 259
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. EAKR myötävaikuttaa esimerkiksi 
rakennusesteiden poistamiseen, jotta myös 
vammaiset ihmiset voivat päästä 
kulttuurikohteisiin, museoihin ja 
näyttelyihin. 

Or. it

Perustelu

Rakennusesteiden poistaminen sekä vammaisten ihmisten pääsyä myös vapaa-
ajanviettopaikkoihin koskevien vaatimusten pitää kuulua EAKR:n erityistavoitteisiin 
Euroopan unionin perusperiaatteiden ja arvojen täysimääräisen kunnioittamisen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Salvatore Tatarella

Tarkistus 260
8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Toimiin voidaan yhdistää fyysisen 
ympäristön ja hylättyjen teollisuusalueiden 
kunnostaminen, historiallisen ja 

Toimien tarkoituksena on 
kaupunkiympäristön parantaminen, johon 
kuuluu hylättyjen teollisuusalueiden 
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kulttuuriperinnön kehittäminen yrittäjyyttä, 
paikallista työllisyyttä ja yhteisön kehitystä 
edistävien toimenpiteiden avulla sekä 
palvelujen tarjoaminen asukkaille ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen.

kunnostaminen, historiallisen ja 
kulttuuriperinnön kehittäminen ja suojelu 
yrittäjyyttä, paikallista työllisyyttä ja 
paikallisen tilanteen kehitystä parhaiten
edistävien toimenpiteiden sekä kansalaisille 
tarkoitettujen palveluiden avulla ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen.

Or. it

Perustelu

8 artiklan toisen osan sanamuodon muuttamisen tarkoituksena on tuoda selvemmin esiin, että 
ensimmäisessä osassa mainituissa strategioissa voidaan yhdistää useita kysymyksiä ja niiden 
perusteena on ympäristön tilan yleinen kohentuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 261
8 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on 10 
prosenttia mainitun toimintalinjan osalta. 

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on enintään 
20 prosenttia mainitun toimintalinjan osalta. 

Or. en

Perustelu

Urban-yhteisöaloitteesta saatujen myönteisten kokemusten perusteella EAKR:sta olisi voitava 
rahoittaa ESR-tyyppisiä toimia kaupunkialueilla 20 prosentin rahoitusosuudella, jotta 
kaupungit voisivat entistä joustavammin määrittää aiheelliset toimet paikallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 262
8 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
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Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on 10 
prosenttia mainitun toimintalinjan osalta. 

Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien lähentymistä koskevien 
toimenpiteiden ja alueellista kilpailukykyä 
ja työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on 20 
prosenttia mainitun toimintalinjan osalta. 

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on lisätä EAKR:sta myönnettävän rahoituksen määrää silloin kun se on tarpeen 
ESR-toimintaohjelmaan kuuluvan hankkeen tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta. Lisäksi ei 
ole mitään pätevää syytä rajoittaa tätä sääntöä vain alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
toimenpiteisiin, koska monet Euroopan sosiaalirahastosta yhteisrahoitetut toimet kuuluvat 
lähentymisen tavoitteeseen. Sen vuoksi ehdotan sen laajentamista myös lähentymistä 
koskeviin toimenpiteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 263
9 artikla

Maaseutualueet ja kalastuksesta 
riippuvaiset alueet

Poistetaan.

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.
Maaseutualueilla ja kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen, johon sisältyvät:
1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit;
2) televiestintäverkkojen ja –palvelujen 
käyttöönoton nopeuttaminen 



AM\562438FI.doc 127/157 PE 357.528v01-00

FI

maaseutualueilla;
3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;
4) kaupunkien ja maaseutualueiden 
välisten yhteyksien lujittaminen;
5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.
Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
varmistettava maaseuturahastosta ja 
Euroopan kalatalousrahastosta 
osarahoitettujen toimien täydentävyys ja 
johdonmukaisuus toisaalta keskenään ja 
toisaalta EAKR:sta osarahoitettujen 
toimien kanssa. Tätä varten jäsenvaltioiden 
on vahvistettava 1, 3 ja 5 kohdan mukaisia 
toimia koskevia toimenpideohjelmia 
valmistellessaan selkeät rajaamisperusteet, 
joita sovelletaan EAKR:sta tämän artiklan 
mukaisesti tai maaseuturahastosta 
asetuksen (EY) N:o (…) 49 artiklan 1 
kohdan a, b ja i alakohdan mukaisesti 
maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

Or. en

Perustelu

Kukin alue on erilainen, ja alueiden itsensä olisi voitava päättää, mitä sääntöjä niihin 
sovelletaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 264
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 

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

asetuksen (EY) N:o (...) mukaisesti 
osarahoitettujen toimenpiteiden 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen ohjelmien kanssa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt, Catherine Stihler

Tarkistus 265
9 artiklan 2 kohta

Maaseutualueilla ja kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen, johon sisältyvät:

Maaseutualueilla ja kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään tällaisten alueiden 
taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja 
sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen ja 
tarpeeseen kehittää monipuolistavia toimia, 
joihin sisältyvät:

1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit; 1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit;

2) televiestintäverkkojen ja –palvelujen 
käyttöönoton nopeuttaminen 
maaseutualueilla;

2) televiestintäverkkojen ja –palvelujen 
käyttöönoton nopeuttaminen 
maaseutualueilla;

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;

4) kaupunkien ja maaseutualueiden välisten 
yhteyksien lujittaminen;

4) kaupunkien ja maaseutualueiden välisten 
yhteyksien lujittaminen;

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen
6) yrittäjyyttä ja paikallista työllisyyttä 
edistävät toimenpiteet
7) yhteisön kehitys.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 266
9 artiklan 2 ja 3 kohta

Maaseutualueilla ja kalastuksesta Maaseutualueilla ja kalastuksesta 
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riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen, johon sisältyvät:

riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen, johon sisältyvät:

1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit; 1) yhteyksiä ja alueen vetovoimaa 
parantavat infrastruktuurit;

2) televiestintäverkkojen ja –palvelujen 
käyttöönoton nopeuttaminen 
maaseutualueilla;

2) televiestintäverkkojen ja –palvelujen 
käyttöönoton nopeuttaminen 
maaseutualueilla ja laadullisesti 
korkeatasoisten työpaikkojen luonti 
maatalouden ja kalatalouden ulkopuolella;

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen ja etenkin tuki pk-yrityksille, 
käsiteollisuusyrityksille ja yritysten 
perustamiselle maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella ;
3a) koulutus- ja tutkimuslaitosten 
kehittäminen maaseudulla poikkeuksena 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 
rahoitetut toimet;

4) kaupunkien ja maaseutualueiden välisten 
yhteyksien lujittaminen;

4) kaupunkien ja maaseutualueiden välisten 
yhteyksien lujittaminen;
4a) kulttuurilaitosten ja kulttuurielämän 
laadun parantaminen,

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 1, 3 ja 5 
kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta kansallisen strategisen 
kehyssuunnitelman yhteydessä 
osarahoitettujen toimien täydentävyys ja 
johdonmukaisuus toisaalta keskenään ja 
toisaalta EAKR:sta osarahoitettujen toimien 
kanssa. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
vahvistettava 1, 3 ja 5 kohdan mukaisia 
toimia koskevia toimenpideohjelmia 
valmistellessaan selkeät rajaamisperusteet, 
joita sovelletaan EAKR:sta tämän artiklan 
mukaisesti tai maaseuturahastosta asetuksen 
(EY) N:o (…) 49 artiklan 1 kohdan a, b ja i 
alakohdan mukaisesti maaseutualueilla tai 
Euroopan kalatalousrahastosta asetuksen 
(EY) N:o (…) (…) artiklan mukaisesti 
kalastuksesta riippuvaisilla alueilla 
tuettuihin toimiin. Tällainen rajaaminen on 
luonteeltaan tekninen, eikä se saa haitata 
millään tavalla yhtäläistä yhdennettyä 
kehitystä.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 267
9 artiklan 2 kohdan johdantokappale

Maaseutualueilla ja kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen, johon sisältyvät:

Maaseutualueilla ja kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla myönnetty EAKR:n 
tuki keskitetään kestävyyden periaatteen 
mukaisesti näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen, johon sisältyvät:

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15.–16 kesäkuuta 2001 annettujen 
puheenjohtajan päätelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 268
9 artiklan 2 kohdan 5 alakohta

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kestävä kehittäminen.

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15.–16 kesäkuuta 2001 annettujen 
puheenjohtajan päätelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 269
9 artiklan 3 kohta

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 

Jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallisviranomaisten on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
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täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 1, 3 ja 5 
kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 1, 3 ja 5 
kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Tarkistus 270
9 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella;

3) uusien taloudellisten toimintojen 
kehittäminen maatalouden ja kalatalouden 
ulkopuolella ja etenkin pienten yritysten, 
mikroyritysten ja käsiteollisuusyritysten 
perustaminen, elvyttäminen ja 
kehittäminen;

Or. fr

Perustelu

Näiden yritysten tukeminen on tärkeä maaseudun kehittämistoimenpide ja erittäin pienillä 
yrityksillä on merkittävä rooli työllistämisessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 271
9 artiklan 2 kohdan 5 alakohta

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.

5) kestävän matkailun ja maaseudun 
tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler

Tarkistus 272
9 artiklan 2 kohdan 5 alakohta

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien 
mahdollisuuksien kehittäminen.

5) kestävän matkailun ja maaseudun 
tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan aiempia viittauksia matkailuun ja Göteborgin agendaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 273
9 artiklan 2 kohdan 5 a alakohta (uusi)

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 274
9 artiklan 2 kohdan 5 a alakohta (uusi)

5 a) kulttuuriperinnön suojelu, kulttuuri-
infrastruktuurin luominen ja 
kansanperinteet.

Or. en
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Perustelu

Investoinneilla kulttuurialan infrastruktuuriin on merkittävä vaikutus alueen sosiaaliseen ja 
taloudelliseen tilanteeseen. Ne luovat uusia työpaikkoja ja edistävät paikallisten asukkaiden 
elämänlaadun kohenemista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gábor Harangozó

Tarkistus 275
9 artiklan 2 kohdan 5 b alakohta (uusi)

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 276
9 artiklan 3 kohta

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 1, 3 ja 5 
kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 1, 3 ja 5 
kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.
Niiden on lisäksi huolehdittava, että 
koheesiopolitiikasta maaseuturahastoon ja 
kalatalousrahastoon siirrettyjen varojen    
käytössä noudatetaan asianmukaista 
tasapainoa alakohtaisen (maatalous tai 
kalatalous) ja alueellisen ulottuvuuden 
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välillä.

Or. fr

Perustelu

Koheesiopolitiikasta näille uusille välineille siirrettyjä varoja ei pidä käyttää vain 
perinteisten maatalous- ja kalastustoiminnan tukemiseen, sillä näiden alueiden 
kokonaisvaltainen aluekehitys vaatii talouden monipuolistamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 277
9 artiklan 3 kohta

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 1, 3 ja 5 
kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen toimien 
täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden, niiden alueiden ja 
paikallisviranomaisten on vahvistettava 1, 3 
ja 5 kohdan mukaisia toimia koskevia 
toimenpideohjelmia valmistellessaan selkeät 
rajaamisperusteet, joita sovelletaan 
EAKR:sta tämän artiklan mukaisesti tai 
maaseuturahastosta asetuksen (EY) N:o (…) 
49 artiklan 1 kohdan a, b ja i alakohdan 
mukaisesti maaseutualueilla tai Euroopan 
kalatalousrahastosta asetuksen (EY) N:o 
(…) (…) artiklan mukaisesti kalastuksesta 
riippuvaisilla alueilla tuettuihin toimiin.

Or. en

Perustelu

Valtioiden sisäisiä alueita koskevista toimista olisi päätettävä siten, että kuullaan kyseisiä 
alueita ja paikallisviranomaisia, erityisesti asetettaessa ehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 278
10 artikla



AM\562438FI.doc 135/157 PE 357.528v01-00

FI

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

Or. en

Perustelu

Kukin alue on erilainen, ja alueiden itsensä olisi voitava päättää, mitä sääntöjä niihin 
sovelletaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 279
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 ja elvyttää matkailualaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 artiklan 
soveltamista.

Poiketen tämän asetuksen 3 artiklan 2 
kohdasta, EAKR:sta rahoitetaan 
toimintatukea asetuksen (EY) N:o (…) 52 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuilla kaksinkertaisesta haitasta 
kärsivillä alueilla niiden ominaispiirteiden 
vuoksi syntyneiden lisäkustannusten 
tasoittamiseen, EY:n 
perustamissopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia seuraavia 
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tuotteita lukuun ottamatta:
a) tavaroiden kuljetuspalveluita ja 
kuljetuspalvelujen käynnistämistä koskeva 
tuki;
b) paikallisten työmarkkinoiden ongelmien 
ratkaisemiseen liittyvä tuki.

Or. el

Perustelu

Tarkistus koskee saaria, jotka kärsivät kuljetuksista koituvista lisäkustannuksista, jotka 
johtuvat niiden maantieteellisestä sijainnista aiheutuvasta haitasta. Näihin alueisiin on 
tunnustetusti kiinnitettävä erityistä huomiota (sopimuksen Euroopan perustuslaista III-220 
artikla) osana taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner

Tarkistus 280
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, tukea taloudellista ja sosiaalista 
yhdentymistä etenkin monikulttuurisilla ja 
monikielisillä alueilla, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista. 

Or. de

Perustelu

EAKR:n käyttö erityisesti monikulttuurisilla alueilla tulisi mainita nimenomaisesti tässä 
artiklassa. Monikulttuurisilla ja -kielisillä alueilla on useimmiten edelläkävijän rooli 
käsiteltäessä ja käytettäessä EAKR:n varoja erilaisten kulttuurien ja kielten tukemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo

Tarkistus 281
10 artiklan 2 kohta
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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 taloudellisia 
toimintoja, joilla vältetään autioituminen ja 
vauhditetaan kehitystä samalla huolehtien  
kulttuuriperinnön säilyttämisestä, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista.

Or. es

Perustelu

Pysyvistä luonnonhaitoista kärsivien alueiden kehitysongelmat johtavat autioitumiseen, sillä 
työllistymisvaikeudet ovat erittäin suuria.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 282
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 kaikenlaisia 
taloudellisia toimintoja, ei pelkästään 
kulttuuriperintöön liittyviä vaan myös 
erityisesti asianomaisen alueen 
ominaispiirteisiin soveltuvia, innovaatioon 
ja uuteen teknologiaan liittyviä toimintoja 
(muun muassa maaseudun etäkeskukset)
sekä edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja elvyttää matkailualaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 artiklan 
soveltamista.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 283
10 artiklan 2 kohta

EAKR:sta rahoitetaan erityisesti EAKR:sta rahoitetaan erityisesti 
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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.

investointeja, joiden tavoitteena on parantaa 
yhteyksiä kaikilla tasoilla, edistää, kehittää 
ja monipuolistaa kulttuuriperintöön liittyviä 
kestäviä taloudellisia toimintoja, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista.

Or. pt

Perustelu

Yhdenmukainen 3 ja 4 artiklan säännösten ja Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15.–16 
kesäkuuta 2001 annettujen puheenjohtajan päätelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 284
11 artiklan johdantokappale

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

Asetuksen (EY) N:o (…) 16 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
lisämäärärahan perusteella ja poiketen tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta ja EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, EAKR:sta rahoitetaan 4 
artiklassa mainituilla aloilla ja seuraavilla 
aloilla syntyneiden lisäkustannusten 
tasoittamiseen tarkoitettua toimintatukea 
syrjäisimmillä alueilla, 
perustamissopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita lukuun 
ottamatta:

Or. pt

Perustelu

On hyvä korostaa perustamissopimuksen määräysten ja erityisesti 299 artiklan 2 kohdan 
pakollista noudattamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Marques

Tarkistus 285
11 artiklan johdantokappale
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Asetuksen (EY) N:o (…) 16 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
lisämäärärahan perusteella ja poiketen tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta, EAKR:sta 
rahoitetaan 4 artiklassa mainituilla aloilla ja 
seuraavilla aloilla syntyneiden 
lisäkustannusten tasoittamiseen tarkoitettua 
toimintatukea syrjäisimmillä alueilla, 
perustamissopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita lukuun 
ottamatta:

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

Or. pt

Perustelu

Täsmentää komission ehdottamaa tekstiä kaikkein syrjäisimpien alueiden osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Tarkistus 286
11 artiklan johdantokappale

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

Asetuksen (EY) N:o (…) 16 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
lisämäärärahan perusteella ja poiketen tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta, EAKR:sta 
rahoitetaan sen estämiseksi, että 4 artiklassa 
mainituilla aloilla ja seuraavilla aloilla 
syntyneet lisäkustannukset haittaisivat 
sisämarkkinoiden loppuunviemistä,
toimintatukea syrjäisimmillä alueilla, 
perustamissopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita lukuun 
ottamatta:

Or. es

Perustelu

Alueiden erityisen syrjäinen sijainti sekä tavarankuljetusten vaikeudet ja niiden markkinoiden 
vähäinen tuotemäärä merkitsevät huomattavaa rajoitusta näiden alueiden 
markkinaintegraatiolle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 287
12 artiklan 3 a alakohta (uusi)

3a)  ympäristöön liittyvän kestävyyden 
selvittämisen tulokset noudattaen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2001/42/EY1, annettu 27 päivänä 
kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista.
––––––––––––––
1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 288
12 artiklan 5 alakohdan b alakohta

b) taulukko, jossa täsmennetään yhteisön 
rahoitusosuuden kokonaismäärä ja vastaava 
kansallinen julkinen rahoitus koko 
ohjelmakauden ajan ja kunkin toimintalinjan 
osalta; EAKR:n rahoitusosuus;

b) taulukko, jossa täsmennetään yhteisön 
rahoitusosuuden kokonaismäärä ja vastaava 
kansallinen kokonaisrahoitus koko 
ohjelmakauden ajan ja kunkin toimintalinjan 
osalta; EAKR:n rahoitusosuus;

Or. en

Perustelu

Olisi suotavaa laskea rahastojen osuudet kansallisen julkisen rahoituksen asemesta 
kansallisesta kokonaisrahoituksesta. Päätavoitteena on mahdollistaa myös yksityisten 
menojen sisällyttäminen tukikelpoisiin kustannuksiin ja hyödyntää siten tehokkaammin 
yksityistä rahoitusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Tarkistus 289
12 artiklan 5 alakohdan b a alakohta(uusi)

ba) yhteistä tukikelpoisuutta ja yhteisiä 
perusteita koskevat tiedot.
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Or. de

Perustelu

EAKR:n yhteydessä tukikelpoisuus määritetään kansallisten määräysten perusteella. Rajat 
ylittävässä ja kansainvälisessä yhteistyössä on kuitenkin välttämätöntä määrittää yhdessä 
tukikelpoiset tehtävät ja muotoilla yhteiset perusteet. Muuten yhteiset hankkeet vaikeutuvat 
käytännössä huomattavasti tai ne ovat mahdottomia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 290
12 artiklan 6 alakohdan b alakohta

b) kuvaus seuranta- ja arviointijärjestelmistä 
sekä seurantakomitean kokoonpano;

b) kuvaus yhteisistä valintaperusteista, 
seuranta- ja arviointijärjestelmistä sekä 
seurantakomitean kokoonpano;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 291
12 artiklan 6 alakohdan e a alakohta (uusi)

e a) kuvaus järjestelyistä, joilla alue- ja 
paikallisviranomaisten ja muiden 
asianomaisten rajat ylittävää yhteistyötä 
tekevien ryhmittymien osallistumisesta 
huolehditaan ohjelman valmisteluvaiheessa 
ja sitä seuraavissa vaiheissa ja jotka 
kaikkien jäsenvaltioiden, jotka yhdessä 
esittävät toimenpideohjelmaa, on 
määritettävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 
(...) 10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot soveltavat alueiden välistä yhteistyötä koskevan tavoitteen 
yhteydessä kumppanuussääntöjä. Komission on sen vuoksi säädettävä, että 
toimenpideohjelmaehdotukset hyväksytään käsiteltäviksi vain, jos jäsenvaltiot ilmoittavat, 
miten kukin niistä aikoo soveltaa kyseisiä sääntöjä ja miten ne aikovat toimia yhteistyössä 
alue- ja paikallisviranomaisten ja rajat ylittävää yhteistyötä tekevien ryhmittymien kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 292
12 artiklan 7 alakohta

7) ohjeellinen luettelo asetuksen (EY) N:o 
(…) 38 artiklassa tarkoitetuista 
suurhankkeista, joita on tarkoitus esittää 
toteutettaviksi ohjelmakauden aikana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suurhankkeiden luettelon toimittaminen ennen ohjelman käynnistämistä voisi olla 
kohtuuttoman rajoittavaa tai voisi luoda vääriä odotuksia ja otaksumia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Tarkistus 293
12 artiklan 7 a ja 7 b alakohta (uusi)

7 a) Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
alueelliset viranomaiset osallistuvat rajat 
ylittävän ja valtioiden välisen yhteistyön 
suunnitteluun ja seurantaan.  
7 b) Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmiin 
voidaan sisällyttää alueellisen yhteistyön 
alaohjelmia. Hallintoviranomaisen on 
huolehdittava siitä, että toimivaltaiset 
alueelliset viranomaiset osallistuvat 
todentamiseen, ja se voi siirtää 
alaohjelmien hallinnon alueellisille 
viranomaisille.

Or. es

Perustelu

On varmistettava alueellisten viranomaisten osallistuminen rajat ylittävän ja valtioiden 
välisen yhteistyön ohjelmiin sekä mahdollisuus laatia alueellisia alaohjelmia näiden 
ohjelmien toteuttamisen parantamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 294
12 artiklan 7 a alakohta (uusi)

7a) toimenpideohjelmaa koskevat 
kumppanien suositukset.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Tarkistus 295
12 artiklan 1 a kohta (uusi) 

Alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä 
koskevan tavoitteen alueet, jotka kärsivät 
asetuksen (EY) N:o (...) 52 artiklassa 
määritellyistä luontoon tai sijaintiin 
liittyvistä haitoista, saavat 5 prosenttia 
suuremman osarahoituksen. Jos alueet 
kärsivät useista tällaisista haitoista, 
lisärahoitus on kaksinkertaistettava ja 
nostettava kymmeneen prosenttiin.

Or. fr

Perustelu

Julkisen osarahoituksen nostaminen viidellä prosentilla on kiintoisa keino, mutta se on liian 
vähän, jotta sillä voitaisiin korvata luontoon ja väestöön liittyvät ja usein kertautuvat haitat, 
jotka kiihdyttävät autioitumista vuoristo- ja saaristoalueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 296
13 artikla

Menojen tukikelpoisuussäännöt Poistetaan.
Komissio voi ehdottaa jäsenvaltioiden 
pyynnöstä kansalliset säännöt korvaavia 
tiettyjä menolajeja koskevia 
tukikelpoisuussääntöjä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
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N:o (…) 55 artiklan soveltamista. Menojen 
tukikelpoisuutta koskevat yhteisön säännöt 
vahvistetaan komission asetuksessa 
asetuksen (EY) N:o (…) 104 artiklan 3 
kohdan säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa voidaan pitää tarpeettomana. Muut EU-tason menot, jotka eivät ole 
tukikelpoisia, on mainittava 7 artiklassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 297
14 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on perustettava 
hallintoviranomaisen yhteyteen yhteinen 
tekninen sihteeristö, joka avustaa 
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa 
näiden hoitaessa tehtäviään.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
toiminnallisesti hallintoviranomaisen 
yhteyteen yhteinen tekninen sihteeristö, joka 
avustaa hallintoviranomaista ja 
seurantakomiteaa näiden hoitaessa 
tehtäviään.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöohjelman yhteisen teknisen sihteeristön ei tarvitse välttämättä sijaita fyysisesti 
hallintoviranomaisen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 298
14 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on perustettava 
hallintoviranomaisen yhteyteen yhteinen 
tekninen sihteeristö, joka avustaa 
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa 
näiden hoitaessa tehtäviään.

Jäsenvaltioiden on perustettava yhteinen 
tekninen sihteeristö, joka ei ole välttämättä 
hallintoviranomaisen yhteydessä ja joka 
avustaa hallintoviranomaista ja 
seurantakomiteaa näiden hoitaessa 
tehtäviään ja järjestää kumppaneille 
koulutusta, jonka avulla ne pystyvät 
hoitamaan kumppanuuteen liittyviä 
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tehtäviään.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 299
14 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on perustettava 
hallintoviranomaisen yhteyteen yhteinen 
tekninen sihteeristö, joka avustaa 
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa 
näiden hoitaessa tehtäviään.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toiminnallisesti hallintoviranomainen voi helpommin kuin asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä 
perustaa teknisen sihteeristön ja olla osapuolena vastaavissa sopimussuhteissa (katso 
tarkistusta 14 artiklan 2 a kohtaan, uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 300
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on perustettava 
hallintoviranomaisen yhteyteen yhteinen 
tekninen sihteeristö, joka avustaa
hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa
näiden hoitaessa tehtäviään.

Hallintoviranomaisen on perustettava
seurantakomitean kuulemisen jälkeen 
yhteinen tekninen sihteeristö, joka toimii 
hallintoviranomaisen yhteydessä. Se avustaa 
seurantakomiteaa, hallintoviranomaista ja 2 
kohdassa tarkoitettua tarkastajaryhmää 
niiden hoitaessa tehtäviään. Suurialaisen 
yhteistyön toteuttamisen helpottamiseksi 
jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisia 
yhteyspisteitä.

Or. de

Perustelu

Toiminnallisesti hallintoviranomainen voi helpommin kuin asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä 
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perustaa teknisen sihteeristön ja olla osapuolena vastaavissa sopimussuhteissa. Myös 
tarkastajaryhmä tarvitsee työssään sihteeristön teknistä tukea. Edellä mainittujen teknisten 
sihteeristöjen ohella myös kansalliset yhteyspisteet ovat aiemmin osoittautuneet erittäin 
hyviksi (ainakin) suurialaisissa rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa, ja siksi ne tulisi myös 
mainita erikseen yhteisrahoituskelpoisena tukirakenteena. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 301
4 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 pyrittävä 
varmistamaan niiden alue- tai 
paikallisviranomaisten sekä rajat ylittävää 
yhteistyötä tekevien ryhmittymien 
asianmukainen edustus, joita asia koskee.

Or. en

Perustelu

Kumppanuus- ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että paikallis- tai alueviranomaisilla sekä rajat ylittävää yhteistyötä tekevillä ryhmittymillä on 
riittävä edustus seurantakomiteassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 302
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 
varmistettava, että osallistuvat alueelliset ja
paikalliset viranomaiset ovat 
asianmukaisesti edustettuina 
institutionaalisen kehyksen mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon Interreg A:n, B:n ja C:n menetyksellisyys, jäsenvaltiot noudattaisivat 
kumppanuuden ja toissijaisuuden periaatteita, jos ne sisällyttäisivät alue- ja 
paikallisviranomaisten edustajat toimenpideohjelman seurantakomitean jäseniksi. Edustajat 
valittaisiin soveltuvasta julkisesta elimestä tapauskohtaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 303
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 varmistaen 
asianomaisten alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten asianmukainen edustus 
niiden institutionaalisen ja 
perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Alueiden komitean ehdottama alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistuminen 
myötävaikuttaa niiden vastuullisuuteen rakennerahastojen hallinnassa ja on yleisen 
toissijaisuusperiaatteen mukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 304
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 varmistaen 
asianomaisten alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten riittävän edustuksen.

Or. en
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Perustelu

Esittelijän ehdotus on erittäin hyvä. Sitä muutetaan tässä tarkistuksessa poistamalla sana 
"pyrittävä". Jäsenvaltioiden on voitava varmistaa paikallis- ja alueviranomaisten riittävä 
edustus seurantakomiteoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 305
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
näistä tehtävistä komission kanssa 
sovitussa aikataulussa, jotta vältetään 
tarpeettomat viivästymiset 
toimenpideohjelman laatimisessa ja 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Jotkin jäsenvaltiot ja valtion virastot ovat tarpeettomasti viivästyttäneet rahoitusohjelmien 
täytäntöönpanoon tarvittavien eri mekanismien muodostamista. Tämä on vaikuttanut 
huomattavasti hallintoviranomaisen kykyyn saavuttaa menotavoitteet. Jäsenvaltioiden ja 
niiden valtion virastojen on noudatettava ohjelman laatimisesta sovittua aikataulua, jotta 
estetään vastaavat ongelmat tulevaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 306
15 artikla

Hallintoviranomainen hoitaa asetuksen (EY) 
N:o (…) 59 artiklassa säädettyjä tehtäviä 
lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät 
toimien ja menojen asianmukaisuuden 
tarkastamiseen kansallisten ja yhteisön 
sääntöjen perusteella. Tässä yhteydessä sen 
tehtäviin kuuluu ainoastaan kullekin toimeen 
osallistuvalle tuensaajalle aiheutuneiden ja 
hyväksytyn tilintarkastajan vahvistamien 
menojen tarkastaminen.

Hallintoviranomainen hoitaa asetuksen (EY) 
N:o (…) 59 artiklassa säädettyjä tehtäviä 
lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät 
toimien ja menojen asianmukaisuuden 
tarkastamiseen kansallisten ja yhteisön 
sääntöjen perusteella. Tässä yhteydessä sen 
tehtäviin kuuluu ainoastaan kullekin toimeen 
osallistuvalle tuensaajalle aiheutuneiden ja 
pätevän tilintarkastajan vahvistamien 
menojen tarkastaminen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää keventää rakennerahastojen tarkastusprosessia. Hyväksytyt tilintarkastajat 
edellyttäisivät komissiolta kyseisen tarkastajan arviointia, mikä olisi hyvin byrokraattista. 
Näin ollen pätevä tilintarkastaja on riittävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 307
16 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hyväksytyt tilintarkastajat vahvistavat menot 
kahden kuukauden kuluessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pätevät tilintarkastajat vahvistavat menot 
kahden kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää keventää rakennerahastojen tarkastusprosessia. Hyväksytyt tilintarkastajat 
edellyttäisivät komissiolta kyseisen tarkastajan arviointia, mikä olisi hyvin byrokraattista. 
Näin ollen pätevä tilintarkastaja on riittävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 308
19 artiklan 2 kohta

2. Toimenpideohjelmiin, jotka liittyvät 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteistyöverkkoihin ja kokemustenvaihtoon, 
sisältyviin valittuihin toimiin on kuuluttava 
tuensaajia vähintään kolmelta alueelta 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, jotka 
tekevät kunkin toimen osalta yhteistyötä 
seuraavilla tavoilla: yhteinen kehittäminen, 
yhteinen täytäntöönpano, yhteinen 
henkilöstö ja yhteinen rahoitus.

2. Toimenpideohjelmiin, jotka liittyvät 
alueiden väliseen yhteistyöhön ja 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteistyöverkkoihin ja kokemustenvaihtoon, 
sisältyviin valittuihin toimiin on kuuluttava 
tuensaajia vähintään kolmelta alueelta 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, jotka 
tekevät kunkin toimen osalta yhteistyötä 
seuraavilla tavoilla: yhteinen kehittäminen, 
yhteinen täytäntöönpano, yhteinen 
henkilöstö ja yhteinen rahoitus.

Or. fr

Perustelu

On yhdistettävä alueiden harjoittama yhteistyö Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
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tavoitteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 309
19 artiklan 2 kohta

2. Toimenpideohjelmiin, jotka liittyvät 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteistyöverkkoihin ja kokemustenvaihtoon, 
sisältyviin valittuihin toimiin on kuuluttava 
tuensaajia vähintään kolmelta alueelta 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, jotka 
tekevät kunkin toimen osalta yhteistyötä 
seuraavilla tavoilla: yhteinen kehittäminen, 
yhteinen täytäntöönpano, yhteinen 
henkilöstö ja yhteinen rahoitus.

2. Toimenpideohjelmiin, jotka liittyvät 
alueiden väliseen yhteistyöhön ja 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteistyöverkkoihin ja kokemustenvaihtoon, 
sisältyviin valittuihin toimiin on kuuluttava
tuensaajia vähintään kolmelta alueelta 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, jotka 
tekevät kunkin toimen osalta yhteistyötä 
seuraavilla tavoilla: yhteinen kehittäminen, 
yhteinen täytäntöönpano, yhteinen 
henkilöstö ja yhteinen rahoitus.

Or. fr

Perustelu

On yhdistettävä alueiden harjoittama yhteistyö Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tavoitteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Bourzai

Tarkistus 310
19 artiklan 2 kohta

2. Toimenpideohjelmiin, jotka liittyvät 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteistyöverkkoihin ja kokemustenvaihtoon, 
sisältyviin valittuihin toimiin on kuuluttava 
tuensaajia vähintään kolmelta alueelta 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, jotka 
tekevät kunkin toimen osalta yhteistyötä 
seuraavilla tavoilla: yhteinen kehittäminen, 
yhteinen täytäntöönpano, yhteinen 
henkilöstö ja yhteinen rahoitus.

2. Toimenpideohjelmiin, jotka liittyvät 
alueiden väliseen yhteistyöhön ja 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteistyöverkkoihin ja kokemustenvaihtoon, 
sisältyviin valittuihin toimiin on kuuluttava 
tuensaajia vähintään kolmelta alueelta 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta, jotka 
tekevät kunkin toimen osalta yhteistyötä 
seuraavilla tavoilla: yhteinen kehittäminen, 
yhteinen täytäntöönpano, yhteinen 
henkilöstö ja yhteinen rahoitus.

Or. fr
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Perustelu

On tarpeen mukauttaa 19 artiklaa muutetun 6 artiklan mukaisesti (ks. tarkistus 6), eli 
yhdentää alueiden harjoittama yhteistyö Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 311
20 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) vastaa koko toimen täytäntöönpanosta; b) vastaa koko toimen täytäntöönpanosta tai 
sen valvonnasta;

Or. en

Perustelu

Kumppani voisi joissakin tapauksissa vain valvoa hankkeen täytäntöönpanoa itse 
täytäntöönpanon asemesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 312
20 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) tarkastaa, että 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut tilintarkastajat ovat vahvistaneet 
toimeen osallistuvien tuensaajien esittämät 
menot;

d) tarkastaa, että 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut tilintarkastajat ovat vahvistaneet 
toimeen osallistuvien tuensaajien esittämät 
menot (laajentamatta kuitenkaan tällaista 
tarkastusta menojen 
uudelleentarkastukseen);

Or. en

Perustelu

Menojen uudelleentarkastuksen tarkastaminen olisi kaksinkertaista työtä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Tarkistus 313
21 artikla

Edellä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen Edellä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
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hyväksyttyjen tilintarkastajien on 
vahvistettava kunkin toimeen osallistuvan 
tuensaajan ilmoittamien menojen laillisuus 
ja asianmukaisuus. Kukin toimeen 
osallistuvan tuensaajan on otettava vastuu 
ilmoittamiaan menoja koskevista 
väärinkäytöksistä.

riippumattomien ja pätevien
tilintarkastajien on vahvistettava kunkin 
toimeen osallistuvan tuensaajan 
ilmoittamien menojen laillisuus ja 
asianmukaisuus. Kukin toimeen osallistuvan 
tuensaajan on otettava vastuu ilmoittamiaan 
menoja koskevista väärinkäytöksistä.

Or. en

Perustelu

Toiminnallisesti ulkoisten, pätevien ja riippumattomien tilintarkastajien pitäisi olla riittäviä 
menojen vahvistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 314
22 artiklan 1 kohta

1. Asetuksen (EY) N:o (…) 7 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden viereisillä 
NUTS III –tason alueilla rajat ylittävän 
yhteistyön yhteydessä toteutettaville toimille 
voidaan asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa myöntää rahoitusta, jonka 
suuruus on enintään 20 prosenttia kyseisen 
toimenpideohjelman talousarviosta.

1. Erityisesti asetuksen (EY) N:o (…) 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
viereisillä NUTS III –tason alueilla rajat 
ylittävän yhteistyön yhteydessä 
toteutettaville yhteistyöalueeseen 
kuulumattomille toimille voidaan 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
myöntää rahoitusta, jonka suuruus on 
enintään 20 prosenttia kyseisen 
toimenpideohjelman talousarviosta.

Or. de

Perustelu

Jo KOM-ehdotukseen sisältyvän avauslausekkeen joustavuutta on parannettava hieman.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 315
22 artiklan 1 kohta

1. Asetuksen (EY) N:o (…) 7 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden viereisillä 
NUTS III –tason alueilla rajat ylittävän 

1. Erityisesti asetuksen (EY) N:o (…) 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
viereisillä NUTS III –tason alueilla rajat 
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yhteistyön yhteydessä toteutettaville toimille 
voidaan asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa myöntää rahoitusta, jonka 
suuruus on enintään 20 prosenttia kyseisen 
toimenpideohjelman talousarviosta.

ylittävän yhteistyön yhteydessä 
toteutettaville yhteistyöalueeseen 
kuulumattomille toimille voidaan 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
myöntää rahoitusta, jonka suuruus on 
enintään 20 prosenttia kyseisen 
toimenpideohjelman talousarviosta.

Or. de

Perustelu

Jo KOM-ehdotukseen sisältyvän avauslausekkeen joustavuutta on parannettava hieman.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 316
22 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3.EAKR:sta voidaan rahoittaa rajat ylittävän 
ja valtioiden välisen yhteistyön yhteydessä 
menoja, jotka aiheutuvat toimien tai toimien 
osuuksien täytäntöönpanosta Euroopan 
yhteisön ulkopuolisten maiden alueella, 
enintään 10 prosenttiin asti sen 
toimenpideohjelmaa varten myöntämästä 
rahoitusosuudesta, kun toimista on hyötyä 
yhteisön alueille.

3. EAKR:sta voidaan rahoittaa rajat ylittävän 
yhteistyön yhteydessä menoja, jotka 
aiheutuvat toimien tai toimien osuuksien 
täytäntöönpanosta Euroopan yhteisön 
ulkopuolisten maiden alueella, enintään 5 
prosenttiin asti sen toimenpideohjelmaa 
varten myöntämästä rahoitusosuudesta, kun 
toimista on hyötyä yhteisön alueille.

Or. en

Perustelu

EAKR:sta ei tulisi rahoittaa muiden kuin jäsenvaltioiden kehitystä osana valtioiden välistä 
yhteistyötä. Kun on kyse rajat ylittävästä yhteistyöstä, menot, jotka aiheutuvat EY:n 
ulkopuolisten maiden alueella, on laskettava viiteen prosenttiin. Ehdotettu 10 prosentin raja 
vaikuttaa liian anteliaalta muille kuin jäsenvaltioille.
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