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LYHYET PERUSTELUT

Strategisiin suuntaviivoihin sisältyy monia myönteisiä seikkoja, mutta tavasta, jolla ne on 
muotoiltu, aiheutunee ongelmia. 

Suuntaviivoissa ei ensinnäkään mainita yleistä tavoitetta, joka mahdollistaisi kaikissa 
toimintalinjoissa toteutettujen toimien välisen synergian mittaamisen.

Useiden toimintalinjojen yksityiskohtaisissa suuntaviivoissa on lisäksi todettavissa 
tietynasteista päällekkäisyyttä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille niiden pyrkiessä 
määrittelemään, mihin toimintalinjaan niiden ohjelmien osat kuuluvat. Paikoitellen on myös 
epäselvää, mitä toimia tarkkaan ottaen kannustetaan  tai - ainakin sallitaan.

Kunkin toimintalinjan ensisijainen tavoite ei myöskään aina ole täysin neuvoston asetuksessa 
esitetyn suuntauksen mukainen.

Lisäksi tarvitaan joitakin selvennyksiä siitä, keiden toimintaa toimintalinjat koskevat, 
erityisesti ottaen huomioon asetuksessa niihin varattujen määrärahojen määrät.

Valmistelija toteaa tämän johdosta, että

a) toimintalinja 1 koskee ensisijaisesti niitä, jotka toimivat alkutuotannossa maa- ja 
metsätaloudessa ja sen tarkoituksena on edistää sekä maa- että metsätalouden 
monimuotoistamista sekä osallistumista toimiin, joilla tehostetaan alkutuotantoa tai luodaan 
sille lisäarvoa;

b) toimintalinjan 2 on tarkoitus kattaa kaikki toimijat, mukaan lukien alkutuotantoon 
lukeutuvat toimijat, jotka osallistuvat ympäristöhyödykkeiden tuottamiseen, kuten biologisen 
monimuotoisuuden edistämiseen, kestävyyden lisäämiseen tai luonnonmaiseman ja 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen;

c) toimintalinjalla 3 on tarkoitus avustaa maatalousyhteisöjä yleisemmin ja erityisesti kahdella 
toisiinsa liittyvällä alalla:

– niiden taloudellisessa kehityksessä edistämällä maatalouteen soveltuvaa 
liiketoimintaa, jota harjoittavat muut kuin alkutuottajat, kuten jalostusta, alkutuotantoa 
tukevia palveluja, matkailun kehittämistä sekä käsityöläis- ja muita yrityksiä;

– paikallisten olojen parantamisessa elämänlaadun parantamiseksi ja väestökadon 
ehkäisemiseksi;

Molemmissa tapauksissa painotetaan naisten ja nuorten mahdollisuuksia toimia taloudellisina 
toimijoina.

d) toimintalinjan 4, joka on jatkoa aikaisemmalle Leader-ohjelmalle, on tarkoitus koota 
yhteen muihin toimintalinjoihin kuuluvia kumppanuuksia, jotta voidaan panna täytäntöön 
paikallisiin oloihin mukautettu johdonmukainen ja kokonaisvaltainen kehitysstrategia;

Siksi ja edellä mainittujen ongelmien vuoksi ehdotetaan useita tarkistuksia.
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Toimintalinjassa 1 pitäisi painottaa enemmän pääasiallista suuntaviivaa, toisin sanoen 
innovaation ja integraation edistämistä elintarvikeketjussa. Tekstiin olisi lisäksi lisättävä 
viittaus polttoaineketjuun ja investoinnit fyysiseen ja inhimilliseen pääomaan olisi nähtävä 
innovatiivisten ja integroivien toimien tukena. Tarkistettu teksti näyttää vastaavan paremmin 
sitä seuraavia yksityiskohtaisia ohjeita. Lausuntoluonnoksessa ehdotetaan myös joitakin 
vaihtoehtoja, erityisesti luetelmakohtiin 2 ja 5, joiden tarkoituksena on paremmin 
havainnollistaa suunniteltuja toimia.

Toimintalinjan 2 pääsuuntaviivaan sisältyvä viittaus "luonnonarvoltaan merkittäviin maa- ja 
metsätaloustuotantojärjestelmiin" aiheuttaa sekaannusta, koska se voitaisiin tulkita 
luonnollisesti tuotetuksi taloudelliseksi arvoksi. Tämä ei voi olla oikein, ottaen huomioon että
asetuksessa käsitellään tässä toimintalinjassa alueita, joilla on luonnollisia haittatekijöitä. 
Suuntaviivaa koskevan tarkistuksen tarkoituksena on selventää, että pääpaino on 
ympäristöhyödykkeillä, joihin sisältyvät myös biologisen monimuotoisuuden ja kestävyyden 
edistäminen sekä luonnon- ja kulttuurimaiseman säilyttäminen. Olemassa oleviin 
luetelmakohtiin ehdotetaan joitakin muutoksia ja yksi uusi, kulttuuri- ja luonnonperintöä 
koskeva luetelmakohta on lisätty.

Toimintalinjan 3 ehdotetussa suuntaviivassa viitataan "olennaisimpaan tavoitteeseen, joka on 
työllisyysmahdollisuuksien luominen". Tämä ei näytä vastaavan asetuksen sisältöä, jossa 
painotetaan myös elämänlaatua, ja siinä näytetään unohtavan, että talouden kehitys on tärkein 
käyttövoima työllisyysmahdollisuuksien luomisessa. Ehdotetun uuden sanamuodon 
tarkoituksena on saada teksti vastaamaan paremmin asetukseen sisältyvää ajatusta. Myös 
luetelmakohtia on paikoitellen selkeytetty ja yhdellä niistä on tarkoitus ottaa paremmin 
huomioon naisten rooli ja tarpeet maatalousyrityksissä, mukaan lukien kysymys naisten 
tekemän palkattoman työn määrästä (käsitelty Euroopan parlamentin Euroopan unionin 
maaseutualueiden naisista 3. heinäkuuta 2003 antamassa päätöslauselmassa), joka heikentää 
heidän toimeentulomahdollisuuksiaan myöhempinä vuosina.

Toimintalinjaan 4 ei esitetä paljon muutoksia, paitsi että todetaan, että sanan "oma" käyttö, 
ainakin englanninkielisessä versiossa, ei tee tekstistä tarpeeksi selkeää ja että suositellaan 
toista sanamuotoa.

Tavoitteiden muuttamista ohjelmiksi koskevasta suuntaviivasta todetaan, että olisi käytettävä 
hyväksi mahdollisuutta lisätä asetukseen sekä aluesuunnittelua että 6 artiklan mukaista 
osapuolten osallistumista koskeva maininta.

Yhteisön välineiden keskinäistä täydentävyyttä koskevan suuntaviivan osalta tuntuu 
tarpeelliselta sisällyttää tekstiin Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) ja Life+ 
-ohjelma sekä tunnustaa, että eri rahastojen täydentävyys on joissakin jäsenvaltioissa otettava 
esiin sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti12 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Liite, osa 3.1, Suuntaviiva, 2 kohta

Toimintalinjaan 1 osoitetuilla määrärahoilla 
on pyrittävä rakentamaan Euroopan 
elintarviketaloudesta vahva ja dynaaminen. 
On keskityttävä tiedonsiirtoon ja 
innovaatioihin elintarvikeketjussa ja 
aloilla, joilla ensisijaisesti tehdään fyysisiä 
ja inhimillisiä pääomainvestointeja.

Toimintalinjaan 1 osoitetuilla määrärahoilla 
on pyrittävä rakentamaan maa- ja 
metsätaloudesta vahva ja dynaaminen. On 
keskityttävä kahteen tavoitteeseen, jotka 
ovat innovaatioihin ja integraatioon 
kannustaminen elintarvike- ja 
polttoaineketjussa sekä investoinnit 
fyysiseen ja inhimilliseen pääomaan, tieto-
ja viestintätekniikan käytön edistäminen 
mukaan lukien.

Tarkistus 2
Liite, osa 3.1, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– elintarvikeketjuun osallistumisen 
edistäminen. Euroopan elintarviketeollisuus 
on yksi maailman kilpailukykyisimmistä ja 
innovatiivisimmista, mutta se joutuu 
kilpailemaan yhä kiristyvillä 
maailmanmarkkinoilla. 
Maaseutuelinkeinolla on paljon 
liikkumavaraa luoda ja markkinoida uusia 
tuotteita, säilyttää maaseutualueilla suurempi 
arvo laatujärjestelmiä soveltamalla ja 
parantaa eurooppalaisten tuotteiden imagoa 
muualla maailmassa. Elintarvikeketjuun 
osallistumista vauhdittavat myös neuvonta-
ja tukipalvelujen käyttö pyrittäessä 
noudattamaan yhteisön vaatimuksia. 
Markkinasuuntautunut maatalousala lujittaa 
entisestään Euroopan elintarviketeollisuuden 
asemaa merkittävänä työllistäjänä ja 
talouskasvun lähteenä.

– elintarvikeketjuun osallistumisen 
edistäminen. Euroopan elintarviketeollisuus 
on yksi maailman kilpailukykyisimmistä ja 
innovatiivisimmista, mutta se joutuu 
kilpailemaan yhä kiristyvillä 
maailmanmarkkinoilla. 
Maaseutuelinkeinolla on paljon 
liikkumavaraa luoda ja markkinoida uusia 
tuotteita ja säilyttää maaseutualueilla 
suurempi arvo laatujärjestelmiä 
soveltamalla, osallistuttamalla alkutuottajat 
jalostus- ja markkinointialoitteisiin ja 
edistämällä paikallista vähittäiskauppaa 
elintarvikkeiden kuljetusten 
lyhentämiseksi. On myös mahdollista
parantaa eurooppalaisten tuotteiden imagoa 
muualla maailmassa, erityisesti 
hyödyntämällä markkinarakoja.
Elintarvikeketjuun osallistumista 
vauhdittavat myös neuvonta- ja 

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Komission alkuperäinen teksti on esitetty ilman kursivoitua lihavointia, jotta tarkistuksissa esitetyt muutokset 
tulevat paremmin esiin. Alkuperäinen
teksti palautetaan lopulliseen versioon. Muutos koskee tarkistuksia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ja 14.
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tukipalvelujen käyttö pyrittäessä 
noudattamaan yhteisön vaatimuksia ja 
tukemaan tutkimuksen ja myynnin 
edistämistä. Markkinasuuntautunut 
maatalousala lujittaa entisestään Euroopan 
elintarviketeollisuuden asemaa merkittävänä 
työllistäjänä ja talouskasvun lähteenä.

Tarkistus 3
Liite, osa 3.1, 1 kohta, 4 luetelmakohta

– dynaamisen yrittäjyyden edistäminen. 
Viimeaikaisilla uudistuksilla on Euroopan 
maataloudelle luotu markkinasuuntautunut 
ympäristö, joka luo maatilayrityksille uusia 
mahdollisuuksia. Tämän taloudellisen 
potentiaalin toteutuminen riippuu kuitenkin 
strategisista ja organisatorisista taidoista.

– dynaamisen yrittäjyyden edistäminen. 
Viimeaikaisilla uudistuksilla on Euroopan 
maataloudelle luotu markkinasuuntautunut 
ympäristö, joka luo maatilayrityksille uusia 
mahdollisuuksia. Tämän taloudellisen 
potentiaalin toteutuminen riippuu kuitenkin 
strategisista, liiketoiminnallisista ja 
organisatorisista taidoista.

Tarkistus 4
Liite, osa 3.1, 1 kohta, 5 luetelmakohta

– uusien markkinoiden löytäminen maa- ja 
metsätaloustuotteille. Uusilla markkinoilla 
voi lisäarvo olla suurempi. Non food 
-tuotannon alalla investointeihin ja 
koulutukseen myönnettävällä maaseudun 
kehittämistuella voidaan täydentää 
ensimmäisessä pilarissa toteutettuja 
toimenpiteitä luomalla tuotannolle 
innovatiivisia uusia markkinoita tai 
auttamalla kehittämään uusiutuvan energian 
raaka-aineita, biopolttoaineita ja 
jalostuskapasiteettia.

–  uusien tuotteiden, menetelmien ja 
tekniikoiden kehittämiseen ja käyttöön 
liittyvään tutkimukseen, investointeihin ja 
koulutukseen myönnettävällä maaseudun 
kehittämistuella voidaan täydentää 
ensimmäisessä pilarissa toteutettuja 
toimenpiteitä auttamalla kehittämään
innovatiivisia tuotantomenetelmiä tai 
esimerkiksi uusiutuvan energian raaka-
aineita, biopolttoaineita ja 
jalostuskapasiteettia.

Tarkistus 5
Liite, osa 3.2, Suuntaviiva

Toimintalinjaan 2 osoitetuilla määrärahoilla 
on pyrittävä suojelemaan ja parantamaan 
EU:n luonnonvarojen ja maaseutualueiden 
maisemia. Tämä saavutetaan osallistumalla 

Toimintalinjaan 2 osoitetuilla määrärahoilla 
on pyrittävä suojelemaan ja parantamaan 
EU:n luonnonvarojen ja maaseutualueiden 
maisemia. Tämä saavutetaan osallistumalla 
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toimintaan kolmella EU-tason ensisijaisella 
alalla, jotka ovat biologinen 
monimuotoisuus ja luonnonarvoltaan 
merkittävien maa- ja 
metsätaloustuotantojärjestelmien
säilyttäminen, vesi ja ilmastonmuutos. 
Toimintalinjan 2 alaisia toimenpiteitä on
käytettävä siten, että nämä 
ympäristötavoitteet otetaan huomioon. 
Samalla on pyrittävä edistämään maa- ja 
metsätalouden Natura 2000-verkon 
toteuttamista, Göteborgin sitoumusta 
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, 
vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteita ja 
Kioton pöytäkirjan tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

toimintaan kolmella EU-tason ensisijaisella 
alalla, jotka ovat biologisen
monimuotoisuuden ja maa- ja 
metsätalousmaiden kestävän käytön 
edistäminen, ilmastonmuutoksen 
torjuminen sekä muiden 
ympäristönäkökohtien edistäminen, kuten 
kulttuuri- ja luonnonmaiseman 
säilyttäminen ja alueellisen tasapainon 
edistäminen. Toimintalinjan 2 alaisia 
toimenpiteitä on käytettävä siten, että nämä 
ympäristötavoitteet otetaan huomioon. 
Samalla on pyrittävä edistämään maa- ja 
metsätalouden Natura 2000-verkon 
toteuttamista, Göteborgin sitoumusta 
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, 
vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteita ja 
Kioton pöytäkirjan tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tarkistus 6
Liite, osa 3.2, 3 luetelmakohta

– ilmastonmuutoksen torjuminen. Maa- ja 
metsätalous ovat merkittävässä asemassa 
uusiutuvan energian ja bioenergialaitosten 
raaka-aineiden kehittämisessä. Näiden 
energialähteiden kehittämisessä on otettava 
huomioon kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen sekä metsien ja maaperän 
orgaanisen aineen hiilinieluvaikutuksen 
säilyttäminen.

– ilmastonmuutoksen torjuminen. Maa- ja 
metsätalous ovat merkittävässä asemassa 
uusiutuvan energian ja bioenergialaitosten 
raaka-aineiden kehittämisessä. Näiden 
energialähteiden kehittämisessä on otettava 
huomioon kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen sekä metsien ja maaperän 
orgaanisen aineen hiilinieluvaikutuksen 
lisäämisen tarve.

Tarkistus 7
Liite, osa 3.3, otsikko

Maaseutualueiden asukkaiden elämänlaadun 
parantaminen ja taloudellisen toiminnan 
monipuolistamiseen kannustaminen

Maaseutualueiden asukkaiden elämänlaadun 
parantaminen ja maaseudulla harjoitettavan 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen 
kannustaminen
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Tarkistus 8
Liite, osa 3.3, Suuntaviiva

Toimintalinjan 3 määrärahat on tarkoitettu 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen 
ja maaseutualueiden asukkaiden 
elämänlaadun parantamiseen. Niillä on 
pyrittävä saavuttamaan olennaisin tavoite, 
joka on työllisyysmahdollisuuksien 
luominen. Toimintalinjan 3 alaisia 
toimenpiteitä on käytettävä erityisesti 
valmiuksien kehittämiseksi, taitojen 
hankkimiseksi ja paikallisten 
kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi sekä 
sen varmistamiseksi, että maaseutualueet 
säilyvät houkuttavina tuleville sukupolville. 
Koulutusta, tiedotusta ja yrittäjyyttä 
edistettäessä olisi otettava huomioon 
naisten ja nuorten erityistarpeisiin.

Toimintalinjan 3 määrärahat on tarkoitettu 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen 
ja maaseutualueiden asukkaiden 
elämänlaadun parantamiseen. Niillä on 
pyrittävä saavuttamaan olennaisin tavoite, 
joka on tasapainoisen ja integroidun 
talouselämän luominen maaseudulle, jotta 
voidaan parantaa elämänlaatua ja luoda 
uusia  työllisyysmahdollisuuksia. 
Toimintalinjan 3 alaisia toimenpiteitä on 
käytettävä erityisesti valmiuksien 
kehittämiseksi, taitojen hankkimiseksi ja 
paikallisten kehittämisstrategioiden 
toteuttamiseksi sekä sen varmistamiseksi, 
että maaseutualueet säilyvät houkuttavina 
tuleville sukupolville. Koulutusta, tiedotusta 
ja yrittäjyyttä edistettäessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota esteiden poistamiseen 
sellaisten henkilöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, joiden 
työllistymismahdollisuudet ovat huonot 
sukupuolen, iän tai vammaisuuden takia.

Tarkistus 9
Liite, osa 3.3, 2 luetelmakohta

– naisten työssäkäynnin edistäminen. 
Paikalliset strategiat lastenhoitopalvelujen 
kehittämiseksi maaseutualueilla voivat 
parantaa työllisyysmahdollisuuksia ja 
helpottaa naisten työmarkkinoille pääsyä. 
Näihin voivat kuulua 
lastenhoitoinfrastruktuurin kehittäminen 
mahdollisesti yhdistettynä aloitteisiin, joilla 
kannustetaan luomaan 
maaseutuelinkeinoihin liittyviä 
pienyrityksiä.

– maaseudun naisten elämänlaadun 
parantaminen ja heidän kannustamisensa 
pyrkimään virallisille työmarkkinoille. 
Strategioihin voi kuulua esimerkiksi 
korkealaatuisten lastenhoito- ja muiden 
hoitopalvelujen kehittäminen, koulutuksen 
tarjoaminen, liikeyrityksen perustamiseen 
tarkoitettujen mikrolainojen saamisen 
mahdollistaminen sekä naisverkostojen 
luominen.
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Tarkistus 10
Liite, osa 3.3, 2 a luetelmakohta (uusi)

– toimet maaseudun väestökadon, 
erityisesti nuorten poismuuton, 
ehkäisemiseksi parantamalla paikallisia 
oloja, palvelujen saantia sekä 
mahdollisuuksia kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimintaan;

Tarkistus 11
Liite, osa 3.3, 6 luetelmakohta

– uusiutuvien energialähteiden tuottamisen 
ja innovatiivisen käytön lisääminen. Näin 
saadaan maa- ja metsätaloustuotteille uusia 
markkinoita, edistetään paikallisia palveluja 
ja monipuolistetaan maatalouden 
elinkeinoelämää.

– uusiutuvien energialähteiden tuottamisen 
ja innovatiivisen käytön lisääminen. Näin 
saadaan maa- ja metsätaloustuotteille uusia 
markkinoita, edistetään paikallisia palveluja 
ja monipuolistetaan maatalouden 
elinkeinoelämää ja autetaan lievittämään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Tarkistus 12
Liite, osa 3.3, 7 luetelmakohta

– matkailun kehittäminen. Matkailu on 
monilla maaseutualueilla tärkein kasvava 
ala. Kun matkailualalla lisätään tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä varausten, 
mainonnan, markkinoinnin, palvelujen 
suunnittelun ja vapaa-ajan toimintojen 
yhteydessä, pystytään lisäämään 
vierailijoiden määrää ja pidentämään 
oleskelun kestoa erityisesti kun sitä 
käytetään pienempien palvelujentarjoajien ja 
maatilamatkailun hyväksi.

– matkailun kehittäminen. Matkailu on 
monilla maaseutualueilla tärkein kasvava 
ala. Kun matkailualalla lisätään tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä varausten, 
mainonnan, markkinoinnin, palvelujen 
suunnittelun ja vapaa-ajan toimintojen 
yhteydessä, pystytään lisäämään 
vierailijoiden määrää ja pidentämään 
oleskelun kestoa erityisesti kun sitä 
käytetään pienempien palvelujentarjoajien ja 
maatilamatkailun, muun ympäristön 
kannalta kestävän matkailun sekä 
urheiluun liittyvän matkailun hyväksi.

Tarkistus 13
Liite, osa 3.3, 8 a luetelmakohta (uusi)

– luonnon- ja kulttuuriperinnön 
säilyttäminen ja parantaminen. Luonnon-
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ja kulttuuriperinnöllä on ratkaiseva osuus 
maaseutuympäristön säilyttämisessä ja sen 
lisäksi myös matkailijoiden 
houkuttelemisessa sekä maaseudun väestön 
hyvän elämänlaadun säilyttämisessä. 
Investoinnit Natura 2000 -alueiden sekä 
muiden luonnon- ja kulttuuriarvoltaan 
merkittävien alueiden tai paikkojen 
suojeluun ja hallinnointiin ovat siksi 
ratkaisevan tärkeitä.

Tarkistus 14
Liite, osa 3.4, Suuntaviiva

Toimintalinjan 4 (Leader) määrärahoilla 
pyritään toimintalinjojen 1 ja 2 ja erityisesti 
toimintalinjan 3 ensisijaisiin tavoitteisiin, 
mutta ne ovat tärkeitä myös hallinnoinnin 
kehittämiseen liittyvän ensisijaisen 
tavoitteen saavuttamiseksi ja 
maaseutualueiden oman kehityspotentiaalin 
hyödyntämiseksi.

Toimintalinjan 4 (Leader) määrärahoilla 
pyritään toimintalinjojen 1 ja 2 ja erityisesti 
toimintalinjan 3 ensisijaisiin tavoitteisiin, 
mutta ne ovat tärkeitä myös hallinnoinnin 
kehittämiseen liittyvän ensisijaisen 
tavoitteen saavuttamiseksi ja 
maaseutualueiden luontaisen
kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi.

Tarkistus 15
Liite, osa 3.4, 2 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)

– paikallisten toimintaryhmien välisen
yhteistyön edistäminen eri jäsenvaltioissa ja 
niiden välillä sekä kolmansissa maissa 
toimivien vastaavien ryhmien välillä.

Tarkistus 16
Liite, osa 3.5, Suuntaviiva

Jäsenvaltioiden olisi kansallisia strategioita 
laatiessaan varmistettava, että 
toimintalinjojen väliset ja sisäiset synergiat 
maksimoidaan ja että mahdolliset 
ristiriitaisuudet vältetään. Niiden on myös 
syytä pohtia, miten otetaan huomioon muut 
EU-tason strategiat, kuten luonnonmukaista 
maataloutta koskeva toimintasuunnitelma, 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 

Jäsenvaltioiden olisi kansallisia strategioita 
laatiessaan sovellettava integroitua 
lähestymistapaa, johon sisältyy 
asianmukainen aluesuunnittelu ja jossa 
maksimoidaan toimintalinjojen väliset
synergiat. Lisäksi niiden olisi pyrittävä 
osallistuttamaan mahdollisimman monet 
asianomaiset elimet neuvoston asetuksen 
6 artiklassa tarkoitetun 
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komission hiljattainen tiedonanto, 
ilmastonmuutosta koskeva komission 
hiljattainen tiedonanto  ja tarve ennakoida 
sen mahdollisia vaikutuksia 
maanviljelykseen ja metsänhoitoon, 
komission kertomus Euroopan unionin 
metsästrategiasta  (joilla voidaan auttaa 
pääsemään kasvun ja työllisyyden sekä 
kestävän kehityksen tavoitteisiin) sekä 
tulevat teemakohtaiset ympäristöstrategiat.

kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Niiden 
on myös syytä pohtia, miten otetaan 
huomioon muut EU-tason strategiat, kuten 
luonnonmukaista maataloutta koskeva 
toimintasuunnitelma, uusiutuvia 
energialähteitä koskeva komission 
hiljattainen tiedonanto, ilmastonmuutosta 
koskeva komission hiljattainen tiedonanto  
ja tarve ennakoida sen mahdollisia 
vaikutuksia maanviljelykseen ja 
metsänhoitoon, komission kertomus 
Euroopan unionin metsästrategiasta  (joilla 
voidaan auttaa pääsemään kasvun ja 
työllisyyden sekä kestävän kehityksen 
tavoitteisiin) sekä tulevat teemakohtaiset 
ympäristöstrategiat.

Tarkistus 17
Liite, osa 3.6, Suuntaviiva

On pyrittävä rakenne-, työllisyys- ja 
maaseudun kehittämispolitiikkojen väliseen 
synergiaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että EAKR:sta, 
koheesiorahastosta, ESR:stä, KOR:sta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavat toimet 
täydentävät toisiaan ja että ne ovat tietyllä 
alueella ja tietyllä toiminta-alalla 
johdonmukaiset. Eri rahastoista rahoitettujen 
toimien välisiä rajoja ja 
yhteensovittamismekanismeja koskevat 
pääperiaatteet on määriteltävä kansallisten 
strategisten viitekehysten tai kansallisten 
strategiasuunnitelmien tasolla.

On pyrittävä rakenne-, työllisyys- ja 
maaseudun kehittämispolitiikkojen väliseen 
synergiaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että Euroopan laajuisista 
liikenneverkoista, Life+ -ohjelmasta, 
EAKR:sta, koheesiorahastosta, ESR:stä, 
KOR:sta ja maaseuturahastosta rahoitettavat 
toimet täydentävät toisiaan ja että ne ovat 
tietyllä alueella ja tietyllä toiminta-alalla 
johdonmukaiset. Eri rahastoista rahoitettujen 
toimien välisiä rajoja ja 
yhteensovittamismekanismeja koskevat 
pääperiaatteet on määriteltävä alueellisten 
tai kansallisten strategisten viitekehysten tai 
alueellisten tai kansallisten 
strategiasuunnitelmien tasolla kyseiselle 
jäsenvaltiolle sopivalla tavalla.


