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I JOHDANTO

1. Komissio antoi 14.7.2004 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

Euroopan aluekehitysrahastosta1.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 6.4.20052.

3. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 13.4.20053.

4. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 6.7.20054.

5. Neuvosto pääsi 5.5.2006 poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisen kannan vahvistamisesta 

perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

6. Neuvosto vahvisti 12.6.2006 ehdotusta koskevan yhteisen kannan sellaisena kuin se on 

asiakirjassa 9059/06.

II TAVOITTEET

7. EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa yhteisön tavoitteeksi asetetaan sopusointuisen 

kehityksen edistäminen ja 160 artiklassa määrätään Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), 

jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa alueellisen epätasapainon poistamiseen.

Yhteisön alueellisia kehityseroja on tarkasteltava eritellyn lähestymistavan avulla niin 

talousarvion kuin aihealueidenkin kannalta. EAKR:n toimet on tästä syystä eriytettävä

tuensaaja-alueiden perusteella, ja niissä on keskityttävä edelleen Lissabonissa ja Göteborgissa 

määriteltyihin unionin ensisijaisiin tavoitteisiin.

Tämän asetuksen tavoitteena on Euroopan aluekehitysrahaston tehtävien, sen toiminta-alan ja 

tukikelpoisuussääntöjen laatiminen.



9059/4/06 REV 4 ADD 1 msu/MSU/aj 3
DG G I FI

III YHTEINEN KANTA

Yleistä

8. Neuvosto, joka on yhtä mieltä komission ehdotuksen tavoitteista, on kuitenkin pyrkinyt 

parantamaan joitakin säännöksiä ja lisäämään uusia elementtejä. Useimmista esitetään 

jäljempänä yksityiskohtainen kuvaus. Tärkeimpiä elementtejä ovat erityisesti seuraavat:

– ALV

Komissio ehdotti, että sellainen alv, josta ei voi saada palautusta, määriteltäisiin 

tukikelpoiseksi vain Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta. Eurooppa-neuvosto päätti, 

että alv, josta ei voi saada palautusta, on tukikelpoinen EAKR:n, ESR:n ja 

koheesiorahaston sääntöjen mukaisesti ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joiden BKT ei 

ylitä 85:tä prosenttia EU:n keskimääräisestä BKT:sta. Euroopan parlamentti pyysi, että

edellä mainitun jäsenvaltioryhmän osalta päätetyt yksityiskohtaiset menettelysäännöt 

laajennettaisiin koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Neuvosto päätti hyväksyä tämän 

Euroopan parlamentin pyynnön ja laajensi sellaisen alv:n tukikelpoisuuden, josta ei voi 

saada palautusta, koskemaan kaikkia jäsenvaltioita.

– Asuntotuotanto

Komissio ehdotti, että asuntotuotannolle ei voitaisi myöntää rahoitusta. Eurooppa-

neuvosto ehdotti, että EAKR-asetuksessa säädettäisiin asuntotuotannon 

tukikelpoisuudesta niissä jäsenvaltioissa, joiden BKT ei ylitä 85:tä prosenttia EU:n 

keskimääräisestä BKT:sta, josta neuvoston ja Euroopan parlamentin on määrä tehdä

päätös komission ehdotuksesta. Ottaen huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä

käsittelyssä ehdotetut tarkistukset neuvosto lisäsi yhteiseen kantaansa sen vuoksi 

komission ehdotuksesta erityissäännöksen, jonka mukaan edellä mainittujen 

jäsenvaltioiden asuntotuotannon kustannukset ovat tukikelpoisia tietyissä

erityisolosuhteissa (7 artikla).
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– Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen soveltamisalan laajentaminen

Komissio ehdotti, että 5 artiklassa (Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys) oleva 

EAKR:stä rahoitettavien tukikelpoisten toimintojen luettelo olisi tyhjentävä. Neuvosto 

kuitenkin päätti laajentaa luetteloa myös muilla toiminnoilla (mukaan lukien suurin osa 

Euroopan parlamentin ehdottamista toiminnoista) ja teki luettelosta ei-tyhjentävän. 

Samalla neuvosto otti kuitenkin huomioon sen, että jäsenvaltioilla on velvollisuus 

keskittyä tiettyihin Lissabonin strategiaan liittyviin ensisijaisiin toimintalinjoihin. Tietty 

keskittyminen varmistetaan näin ollen tällä niin sanotulla "korvamerkitsemisellä", joka 

lisättiin Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä annettavaan neuvoston asetukseen Eurooppa-neuvoston 

annettua asiaa koskevan suosituksen. Komissio ei vastustanut tätä ajatustapaa.

9. Joitakin tekstinlaadinnallisia muutoksia on tehty ehdotuksen yksityiskohtaisen käsittelyn 

kuluessa (heinäkuu 2004 – toukokuu 2006) tekstin selventämiseksi, oikeudellisten ja 

kielellisten kysymysten ratkaisemiseksi sekä tämän asetuksen ja samaan säädöskokonaisuuteen 

kuuluvien eri asetusten välisen yleisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Niitä ei mainita 

tässä ilmoituksessa, ellei niihin liity Euroopan parlamentin tarkistuksia.

10. Euroopan parlamentti hyväksyi täysistuntoäänestyksessä 6.6.2005 ehdotukseen 102 tarkistusta, 

joista suurin osa on sisällytetty neuvoston yhteiseen kantaan joko kokonaan, osittain tai 

asiasisällön osalta.
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11. Yhteisen kannan tekstin oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn yhteydessä eräät johdanto-osan 

kappaleet ja artiklat numeroitiin uudelleen. Tässä asiakirjassa noudatetaan yhteisen kannan 

numerointia, mistä johtuen numerointi poikkeaa joissain kohdin Euroopan parlamentin 

lausunnon ja muutetun ehdotuksen numeroinnista.

Johdanto-osa 

12. Neuvosto on muuttanut joitakin komission ehdotuksessa olevia johdanto-osan kappaleita ja 

hyväksynyt muutamia uusia kappaleita, jotta ne vastaisivat paremmin asetuksen keskeisiin osiin 

tehtyjä muutoksia ja tarkistuksia. Samalla neuvosto on hyväksynyt Euroopan parlamentin 

tarkistukset numerot 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 ja 14 joko kokonaan tai osittain tai uudelleen 

muotoiltuina.

I luku – yleiset säännökset (1–7 artikla)

13. Kohdassa 8 tarkoitettuja huomattavia muutoksia lukuun ottamatta neuvosto teki yleisiin 

säännöksiin joitakin muutoksia, joiden tarkoituksena on tuoda EAKR:n tuen erityispiirteet 

paremmin esiin kolmen tavoitteen osalta. Neuvosto lisäsi tämän vuoksi joitakin uusia tukialoja, 

mukaan lukien suuri osa Euroopan parlamentin ehdottamista aloista. Euroopan parlamentin 

ehdottamat alat esitetään jäljempänä.

14. Neuvosto on sisällyttänyt tarkistuksen 20 kokonaan sekä tarkistuksen 21 (verkostoituminen, 

yhteistyö ja kokemusten vaihto) ja tarkistuksen 22 (näihin toimintoihin kuuluvat yritystuet ja 

-palvelut erityisesti pk-yrityksille) osittain 3 artiklaan.

15. Neuvosto on sisällyttänyt tarkistuksen 29 kokonaan lähentymistavoitetta koskevaan 

4 artiklaan.
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Se on hyväksynyt osittain myös seuraavat tarkistukset: tarkistus 25 (paikallisten taloudellisten 

rakenteiden sisällyttäminen sekä kestävien työpaikkojen luominen ja säilyttäminen), tarkistukset 

27 ja 28 (viittaus eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet), tarkistus 30 (paikalliset kehittämisaloitteet sekä tuki lähipalveluja toimittaville 

rakenteille uusien työpaikkojen luomiseksi, silloin kun tällaiset toimet eivät kuulu asetuksen 

(EY) N:o …/… (ESR) soveltamisalaan, tarkistukset 117/32 (vedenjakelu sekä vesi- ja 

jätehuolto), investoinnit Natura 2000 -alueisiin; neuvosto hyväksyi tarkistuksen 34 (uusien 

kestävämpien matkailumuotojen edistäminen) ja osa siitä sisällytettiin huomattavasti 

laajennettuna 4 artiklan 6 ja 7 kohtaan (kulttuuri); tarkistus 38 (viittaus ammatilliseen 

koulutukseen).

Asiaa perusteellisesti harkittuaan neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistusta 40, mutta neuvoston 

pöytäkirjaan merkittiin komission lausuma yleisestä turvallisuudesta.

16. Neuvosto sisällytti kokonaan tarkistuksen 44 (joustavuus siirtymävaiheessa oleville alueille) 

sekä tarkistukset 53 ja 60 alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevaan 5 artiklaan.

Se hyväksyi osittain tai asiasisällön osalta seuraavat tarkistukset: tarkistus 45 (paikallisten 

tarpeiden huomioon ottaminen), tarkistus 46 (teollisen TTK:n ja pk-yritysten edistäminen), 

tarkistus 47 (pk-yritysten rahoituksensaantimahdollisuuksien parantaminen), tarkistus 51 

(viittaus korkea-asteen kouluihin ja tutkimuslaitoksiin), tarkistus 112 (ympäristövaurioalueet, 

biologiseen monimuotoisuuteen liittyvä infrastruktuuri ja Natura 2000 -alueet, kulttuuri ja 

matkailu), tarkistus 59 (tehokkaiden energianhallintajärjestelmien kehittäminen), tarkistus 63 

(radiaaliset yhteydet tärkeimpiin rautatieosuuksiin) ja tarkistus 64 (erittäin pienille yrityksille ja 

käsiteollisuusyrityksille tarkoitettujen toimintasuunnitelmien kehittäminen).

17. Neuvosto sisällytti tarkistukset 65 ja 67 kokonaan alueiden välistä yhteistyötä koskevaan 

6 artiklaan.

Se hyväksyi osittain tai asiasisällön osalta seuraavat tarkistukset: tarkistus 68 (kaupunkien ja 

maaseutualueiden välisten yhteyksien tukeminen), tarkistus 72 (ei-tyhjentävä luettelo), tarkistus 

74 (kuivuus), tarkistus 80 (alueiden välinen yhteistyö, viittaus 8 artiklaan) ja tarkistus 82 

(asuntotuotannon tukikelpoisuus tietyissä olosuhteissa).
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II luku – erityiset säännökset alueellisista erityispiirteistä (8–11 artikla)

18. Yhteisen kannan tähän osaan ei tehty perustavanlaatuisia muutoksia komission ehdotukseen 

verrattuna. Tärkeimpiä muutoksista ovat siten Euroopan parlamentin ehdottamat tarkistukset, 

erityisesti kaupunkialueita koskevan ulottuvuuden vahvistaminen.

Seuraavat Euroopan parlamentin tarkistukset otettiin tähän lukuun osittain tai asiasisällön 

osalta: tarkistus 83 (melkein kokonaan: kaupunkialueiden kestävä kehitys, kestävä kasvu, 

kaupunkiympäristön parantaminen jne.), tarkistus 88 (viittaus perustamissopimukseen), 

tarkistus 84 (alarajan nostaminen) ja tarkistukset 89 ja 90 (4 ja 5 artiklassa olevan luettelon 

muuttaminen ei-tyhjentäväksi).

III luku – Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen liittyvät erityiset säännökset 

(12–21 artikla)

19. Tätä lukua koskevassa neuvoston yhteisessä kannassa oli kiinnitettävä huomiota erityisesti 

siihen, että vastaavat yleisasetuksen säännökset oli otettava huomioon. Yleisasetukseen tehdyt 

muutokset ja tarkistukset tehtiin sen vuoksi myös tähän lukuun. Tämän seurauksena komission 

ehdotuksen sanamuotoa oli usein muutettava huomattavasti (usein sisällön säilyttäen), ja sen 

vuoksi osaa Euroopan parlamentin tarkistuksista ei hyväksytty, koska ne olivat menettäneet 

merkityksensä tämän uudelleen muotoilun johdosta. Tarkistukset 102 ja 108 olisi tästä

huolimatta voitu sisällyttää kokonaan yhteiseen kantaan.
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IV EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET, JOITA EI HYVÄKSYTTY

20. Huolellisen tarkastelun ja tutkimisen jälkeen neuvosto ei voinut ottaa huomioon seuraavia 

Euroopan parlamentin tarkistuksia: tarkistukset 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 

31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 

87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107 ja 109.

21. Osaa kyseisistä tarkistuksista ei voitu ottaa huomioon, koska ne eivät olleet Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä

säännöksistä annettavan neuvoston asetuksen säännösten mukaisia. Tällaisia olivat esimerkiksi 

tarkistukset 16 ja 19, jotka liittyivät alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen 

nimen muuttamiseen. Eräissä muissa tapauksissa, esimerkiksi tarkistusten 18, 85 ja 106 osalta, 

yhteisen kannan teksti muotoiltiin uudelleen siten, etteivät tarkistukset enää sopineet siihen. 

Neuvosto otti tarkistukset 31, 36, 91 ja 103 huomioon horisontaalisesti Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä

säännöksistä annettavassa neuvoston asetuksessa. Muissa tapauksissa, esimerkiksi tarkistusten 

19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79 ja 81 

kohdalla, neuvosto katsoi tarkistusten laajentavan liiaksi asetuksen soveltamisalaa. Tarkistuksia 

91–101 ei voitu ottaa huomioon, koska Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitetta 

koskevan ohjelman sisällön olisi oltava mahdollisimman samankaltainen kuin kahden muun 

tavoitteen toimenpideohjelmat.
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V LOPUKSI

22. Neuvosto on sisällyttänyt merkittävän määrän Euroopan parlamentin tarkistuksia yhteiseen 

kantaansa, joka on täysin yhdenmukainen komission ehdotuksen tavoitteiden kanssa.

23. Neuvosto on pyrkinyt yhteisessä kannassa kohtuulliseen ja toteutettavissa olevaan tasapainoon 

sidosryhmien ja muiden osapuolten etujen välillä. Komissio on todennut, että neuvoston 

yhteinen kanta on tasapainoinen lopputulos, ja se on vahvistettu neuvoston yksimielisellä

poliittisella yhteisymmärryksellä 5.5.2006.

________________________


