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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0495)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 162 artiklan ja 
299 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0089/2004),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 160 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan, kalatalousvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, ettei Euroopan 
aluekehitysrahaston ja muiden 
rakennerahastojen täytäntöönpanon eri 

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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vaiheissa ja etenkään myönnettäessä 
niihin pääsyä esiinny sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 kappale

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

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

Perustelu

Ympäristöalan toimijat on otettava täysimääräisesti mukaan tasaveroisina sosiaalisten ja 
taloudellisten toimijoiden kanssa.

Tarkistus 3
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 ja tavoitteeseen 2 
kuuluvista vaikeassa asemassa olevilla 
kaupunkialueilla toteutetuista toimista
saatujen kokemusten ja niiden
vahvuuksien perusteella olisi korostettava 
kaupunkeja koskevaa ulottuvuutta, 
mukaan lukien kaupunkien kestävään 
kehittämiseen tehtäviä investointeja,
sisällyttämällä tämän alan toimenpiteet 
EAKR:sta osarahoitettaviin 
toimenpideohjelmiin.



PR\558373FI.doc 7/20 PE 355.499v01-00

FI

Perustelu

Kaupunkeja koskevaa ulottuvuutta voidaan vahvistaa vain, jos varmistetaan, että kaupunkien 
kestävään kehittämiseen investoidaan riittävästi. 

Tarkistus 4
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 saarten, vuoristoalueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä.

Perustelu

On aiheellista poistaa ilmaus 'tiettyjen', koska se on johdonmukaista perustuslakisopimuksen 
III-220 artiklan kanssa.

Tarkistus 5
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 
työpaikkoja ja edistääkseen ympäristön 
kannalta kestävää kasvua.

Tällä tavoin EAKR osallistuu toimien 
toteuttamiseen yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti samoin kuin
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a) kilpailukyvyn ja innovaatioiden 
lujittamiseen luodakseen kestäviä 
työpaikkoja ja edistääkseen sosiaalista 
osallisuutta ja miesten ja naisten tasa-
arvoa sekä saavuttaakseen 
ympäristöalalla parannuksia yhteisön 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
kautta; 
b) niiden esteiden poistamiseen, joita 
vammaiset kohtaavat hankkiessaan 
tavaroita ja palveluja ja liikkuessaan 
rakennetussa ympäristössä, huolehtimalla 
siitä, että esteetön pääsy on yksi 
ennakkoedellytys sille, että hanke voi 
saada rahoitusta rahastoista.

Tarkistus 6
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) tuottavat investoinnit; a) tuottavat investoinnit 2 artiklassa 
esitettyjen painopisteiden mukaisesti;

Perustelu

Selkiyttää tuottavan investoinnin luonnetta.

Tarkistus 7
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), korkotuet, lähipalvelut ja 
yhteiset paikalliset aloitteet, 
verkostoituminen ja yhteistyö alueiden, 
kaupunkien samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä;

Perustelu

Alueellisen yhteistyön ei pidä rajoittua pelkästään kokemustenvaihtoon vaan sen 
intensiivisyyttä on sitä vastoin lisättävä.
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Tarkistus 8
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, paikallisen ja kaupunkien
talouskehityksen edistämiseen 
valjastamalla alueiden oma kapasiteetti 
tähän tarkoitukseen ja lujittamalla sitä 
sellaisin ohjelmin, joilla pyritään 
nykyaikaistamaan ja monipuolistamaan 
alueen talousrakennetta ensisijaisesti 
seuraavilla aloilla:

Tarkistus 9
4 artiklan 3 alakohta

3) ympäristö, johon kuuluvat jätehuoltoon, 
vesihuoltoon, kaupunkien jätevesien 
käsittelyyn ja ilman laatuun liittyvät 
investoinnit, ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen, saastuneiden alueiden ja 
maan kunnostaminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
edistäminen, pk-yritysten tukeminen 
kestävien tuotantotapojen edistämiseksi 
ottamalla käyttöön kustannustehokkaat 
ympäristöjärjestelmät samoin kuin 
kehittämällä ja käyttämällä saastumista 
ehkäiseviä tekniikoita;

3) ympäristö, johon kuuluvat jätehuoltoon, 
vesihuoltoon ja veden laatuun, kaupunkien 
jätevesien käsittelyyn ja ilman laatuun 
liittyvät investoinnit, ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistäminen, 
saastuneiden alueiden ja maan 
puhdistaminen ja kunnostaminen, 
biologisen monimuotoisuuden ja 
luonnonsuojelun edistäminen, 
luonnonvarojen kestävä käyttö, pk-
yritysten tukeminen kestävien 
tuotantotapojen edistämiseksi ottamalla 
käyttöön kustannustehokkaat 
ympäristöjärjestelmät samoin kuin 
kehittämällä ja käyttämällä saastumista 
ehkäiseviä tekniikoita;

Perustelu

Tarkoituksena on tukea vesialan puitedirektiiviä, korjata ympäristövaikutuksista aiheutuvia 
vahinkoja ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä (mukaan lukien jätteiden 
vähentäminen, energiatehokkuuden lisääminen jne.).
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Tarkistus 10
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, fyysisen perinnön ja 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi, 
matkailupalvelujen parantaminen uusien 
korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi;

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon myös fyysinen (mukaan lukien luonnon-) perintö.

Tarkistus 11
4 artiklan 10 a alakohta (uusi)

10 a) yleinen turvallisuus, mukaan lukien 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
tekniikkaan, jolla parannetaan 
aluevalvontaa, ehkäistään rikollisuuden 
levittäytymistä talouselämään ja 
edistetään lainkuuliaisuutta.

Perustelu

Järjestäytyneen rikollisuuden esiintyminen on yksi tärkeimmistä syistä joidenkin Euroopan 
alueiden kehittymättömyydelle.

Tarkistus 12
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 sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja Natura 2000:een 
liittyvien infrastruktuurien kehittäminen 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja
maaseutualueiden toiminnan 
monipuolistamiseksi; toimet olisi 
suunnattava muun muassa seuraaviin 
kohteisiin:
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– matkailu, johon kuuluvat luonnon- ja 
kulttuurivarojen hyödyntämisen 
edistäminen keinona kehittää kestävää 
matkailua,
– matkailupalvelujen parantaminen 
uusien korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi;
– kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen 
tukemiseksi.

Perustelu

Investoinnit luonnon monimuotoisuuteen ja Natura 2000:een eivät liity ainoastaan 
välittömään taloudelliseen hyötyyn. 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. 

Tarkistus 13
5 artiklan 2 alakohdan c alakohta

c) puhtaan kaupunkiliikenteen
edistäminen;

c) ympäristöystävällisen julkisen 
liikenteen edistäminen;

Tarkistus 14
5 artiklan 3 kohdan 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 kehittämällä alueellisia 
ja paikallisia sisävesiväyliä, 
kabotaasiliikennettä, 
meriliikenneyhteyksiä pieniin saariin ja 
ensimmäisen ja toisen luokan 
lentokenttien välisiä poikittaisia 
lentoliikenneyhteyksiä;
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Perustelu

Näin varmistettaisiin, etteivät tietyn tyyppiset laiva- ja lentoreitit Euroopan syrjäisillä 
merialueilla jää huomiotta.

Tarkistus 15
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,
sosiaalisten ja ympäristöalan toimien 
kehittäminen kestävää aluekehitystä 
koskevien yhteisten strategioiden avulla 
erityisesti seuraavilla tavoilla:

Tarkistus 16
6 artiklan 1 alakohdan b alakohta

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia;

b) kannustamalla ympäristönsuojelua ja 
yhteistä hallinnointia ja riskien 
ehkäisemistä;

Perustelu

Luontoon liittyvien riskien ehkäisemisellä on kansainvälinen ulottuvuus, eikä sitä pitäisi 
jättää EAKR:n toimien ulkopuolelle.

Tarkistus 17
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 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 ja merten moottoriteiden 
perustaminen ja kehittäminen sekä 
edistyneiden tieto- ja viestintätekniikoiden 
tukeminen;
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Perustelu

Merten moottoritiet ovat yksi Euroopan liikennestrategian tärkeimmistä osa-alueista ja niiden 
tukeminen on välttämätöntä maantieliikenteen ruuhkautumisen ja ilmansaasteiden 
vähentämiseksi.

Tarkistus 18
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, tulvien 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;

Tarkistus 19
6 artiklan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)

d a) luonnonperinnön ja fyysisen 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen osana kestävää taloudellista 
kehitystä.

Perustelu

Tällaista toimintaa ei pidä rajoittaa vain paikallis- tai aluetasolle. On olemassa selviä 
esimerkkejä siitä, että rajat ylittävä yhteistyö ongelmien ratkaisemiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen jakaminen tarjoavat merkittävää eurooppalaista lisäarvoa.
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Tarkistus 20
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 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.

Perustelu

Yhteistyön ei pidä rajoittua pelkästään kaupunkialueisiin vaan sen on katettava myös 
maaseutualueet, kalastuksesta riippuvaiset alueet ja luonnonhaitoista kärsivät alueet.

Tarkistus 21
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 ja 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 
innovaatioita ja tietoyhteiskuntaa,
yrittäjyyttä, paikallista työllisyyttä ja 
yhteisön kehitystä edistävien 
toimenpiteiden avulla sekä palvelujen 
tarjoaminen asukkaille ottaen huomioon 
väestörakenteen muuttuminen.
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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 
toteutettavissa esittämällä kaupunkien kestävää kehittämistä edistäviä toimia, joiden pitäisi 
sisältää "kaupunkisukupolveen" liittyviä toimenpiteitä ja edetä vielä niitäkin pidemmälle.

Tarkistus 22
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 
20 prosenttia mainitun toimintalinjan 
osalta.

Perustelu

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

Tarkistus 23
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 

Jäsenvaltioiden ja alueiden on 
varmistettava neuvoston asetuksen (EY) 
N:o (....) 36 artiklan mukaisten 
toimenpideohjelmien yhteydessä 
maaseuturahastosta ja Euroopan 
kalatalousrahastosta osarahoitettujen 
toimien täydentävyys ja johdonmukaisuus 
toisaalta keskenään ja toisaalta EAKR:sta 
osarahoitettujen toimien kanssa niin, että 
samalla otetaan huomioon mainitun 
asetuksen 25 artiklan 4 kohdan 
c alakohdan mukaiset koordinointitoimet. 
Tätä varten jäsenvaltioiden ja alueiden on 
vahvistettava 1, 3 ja 5 kohdan mukaisia 
toimia koskevia toimenpideohjelmia 
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kalatalousrahastosta asetuksen (EY) 
N:o (…) (…) artiklan mukaisesti 
kalastuksesta riippuvaisilla alueilla 
tuettuihin toimiin.

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. Lisäksi on säädettävä 
toimien aikana ja niiden jälkeen 
tehtävistä tarkastuksista, joilla seurataan, 
miten täydentävyyden ja 
johdonmukaisuuden tavoite toteutuu.

Perustelu

Tärkeintä on tässä yhteydessä varmistaa kyseisten kahden rahaston välinen johdonmukaisuus 
ja täydentävyys. Viittaus jäsenvaltioihin ja alueisiin vastaisi kohdan alkua, jossa mainitaan 
sekä jäsenvaltiot että alueet.

Tarkistus 24
12 artiklan 6 alakohdan e a alakohta (uusi)

e a) kuvaus järjestelyistä, joilla alue- ja 
paikallisviranomaisten 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.

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.
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Tarkistus 25
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 pyrittävä 
varmistamaan niiden alue- tai 
paikallisviranomaisten asianmukainen 
edustus, joita asia koskee..

Perustelu

Kumppanuus- ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että paikallis- tai alueviranomaisilla on riittävä edustus seurantakomiteassa.
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PERUSTELUT

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) joka perustettiin vuonna 1975 Euroopan unionin 
ensimmäisen laajenemisen seurauksena ”myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen 
epätasapainon poistamiseen” (EY:n perustamissopimuksen 160 artikla).

On selvää, että keskinäisen solidaarisuuden vaatimus on yksi unionin kehittämisen 
peruspilareista. On myös totta, että jos Euroopan unioni olisi vain vapaakauppa-alue, 
koheesiopolitiikka voisi rajoittua pelkkään varojen uudelleenjakamiseen vähiten kehittyneille 
alueille tai valtioille tuloerojen tasoittamiseksi. Sillä on kuitenkin myös muita tavoitteita: se 
on yhtä paljon poliittinen kuin sosiaalinen ja taloudellinen hanke. Sen vuoksi 
koheesiopolitiikka palvelee kehitysmallia, jossa solidaarisuudella ja yhteistyöllä on aktiivinen 
rooli.1

Vastatakseen meneillään olevan ja alueellisia eroja ennennäkemättömästi lisänneen 
laajentumisen asettamiin haasteisiin Euroopan komissio laati Euroopan aluekehitysrahastoa 
koskevan uuden asetuksen pyrkimyksenään järkeistää tavoitteita ja mukauttaa ne Lissabonin 
ja Göteborgin painopisteisiin.

EAKR:stä rahoitetaan kolmea uutta tavoitetta.

Kehityksessä jälkeen jääneitä alueita rahoitetaan lähentymistavoitteen piiristä, jossa EAKR:llä 
on edelleen laaja toimintakenttä. Tarkoituksena on antaa alueille mahdollisuus kehittää ja 
uudenaikaistaa resurssejaan ja käynnistää kestävän kehityksen edistämisprosessi (4 artikla).

Alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva tavoite (5 artikla) rakentuu kolmen teeman 
ympärille: innovaation ja osaamistalouden tukeminen, ympäristönsuojelu ja riskien 
ehkäiseminen sekä liikenne-, tietotekniikka- ja viestintäpalvelujen saatavuuden edistäminen.

Interreg III -yhteisöaloitteen menestyksen innoittamaan Euroopan alueiden välistä yhteistyötä 
koskevaan tavoitteeseen (6 artikla) sisältyy rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen ulottuvuus, ja toimia toteutetaan Lissabonin ja Göteborgin teemojen pohjalta. 

Asetusehdotukseen sisältyy alueiden erityispiirteitä koskevia säännöksiä (8-11 artikla):
Kaupunkien osalta (8 artikla) EAKR ”tukee (...) yhdennettyjä strategioita, joilla edistetään 
osallistumista ja pyritään torjumaan taajamissa yhä useammin esiintyviä taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia”. Kaupunkeja koskevat toimenpiteet sisällytetään 
näin ollen EAKR:n rahoittamiin toimenpideohjelmiin, eikä Urban-yhteisöaloitteen tapaisia 
erityisohjelmia enää ole. 

EAKR rahoittaa toimenpiteitä myös maaseutualueilla ja kalastuksesta riippuvaisilla 
alueilla (9 artikla). EAKR:n toiminnalla pyritään näiden alueiden talouden 
monipuolistamiseen. Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahastosta 

  
1 Selvitys laajentuneen unionin koheesiopolitiikan mukauttamisesta Lissabonin ja Göteborgin tavoitteisiin. –
Notre Europe, Mme M. Jouen
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(EKTR) osarahoitettujen toimenpiteiden täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta 
keskenään ja toisaalta EAKR:stä osarahoitettujen ohjelmien kanssa.

Lisäksi EAKR tukee kilpailukykyä koskevan tavoitteen alalla alueohjelmia luonnonhaitoista 
kärsivillä alueilla (10 artikla).

Myös syrjäisimmille alueille (11 artikla), jotka kuuluvat enemmän tai vähemmän 
lähentymistavoitteen piiriin, myönnetään EAKR:n erityisrahoitusta. 

Yleisiä huomioita

Esittelijän mielestä komission asetusehdotuksessa koheesiopolitiikka sekä Lissabonissa ja 
Göteborgissa asetetut ensisijaiset tavoitteet (joita ovat kilpailukyky, työllisyys, sosiaalinen 
osallisuus, ympäristönsuojelu ja riskien ehkäisy sekä osaamistalous) on onnistuttu asettamaan 
oikeaan ja tehokkaaseen suhteeseen toisiinsa nähden.

Eräät ehdotukseen sisältyvät valinnat ovat erityisen tärkeitä, kuten:

- tutkimukseen ja innovaatioon liittyvien toimien pitäminen ensisijaisina sekä 
lähentymistavoitteen että kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen yhteydessä

- huomion kiinnittäminen kestävää kehitystä koskeviin ongelmiin toteuttamalla 
ympäristöä, liikennettä, energia-alaa sekä luontoon liittyviä riskejä ja niiden 
ehkäisemistä koskevia toimia

- saatavuuteen liittyvien ongelmien ottaminen huomioon kilpailukykyä ja työllisyyttä 
koskevan tavoitteen yhteydessä

- alueiden välisen yhteistyön edistäminen kolmannen tavoitteen alalla ja erityisesti 
merirajojen tunnustaminen rajat ylittävän yhteistyön yhteydessä.

On lisäksi myönteistä, että ehdotuksessa vahvistetaan tietyt koheesiopolitiikan 
perusperiaatteet, kuten tuen keskittäminen, täydentävyys ja kumppanuus.

Tästä huolimatta myös eräät muutokset ovat esittelijän mielestä tarpeen, erityisesti seuraavilla 
aloilla:

• Syrjintäkiellon ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaate
On tärkeää sisällyttää viittaus syrjintäkiellon ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
periaatteeseen myönnettäessä rahoitusta EAKR:sta ja rakennerahastoista yleensä (tark. 1).

• Vammaiset
EAKR:n olisi oltava keskeinen väline, jolla vähennetään ja lievitetään vammaisten 
sosiaalista syrjäytymistä kaikilla elämänalueilla. Tämän vuoksi esittelijä aikoo edellä 
mainitun syrjintäkiellon periaatetta koskevan viittauksen lisäksi esittää EAKR:n 
tarkoitusta käsittelevään osaan (2 artikla) erityisen vammaisten kohtaamien esteiden 
poistamisvelvoitteen (tark. 5).
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• Ympäristö ja kulttuuriperintö
Vaikka viittaukset biologiseen monimuotoisuuteen ja Natura -ohjelmaan liittyvän 
infrastruktuurin kehittämiseen ovat tervetulleita, on kuitenkin välttämätöntä esittää muita 
tarkistuksia, joiden tarkoituksena on suojella ja arvostaa ympäristöä (tark. 3, 5, 9, 10, 13, 
15, 18, 21) ja kulttuuriperintöä (tark. 12 ja 19) osana komission mainitsemaa kestävää 
kehitystä.

Esittelijän mielestä ympäristöalan toimijat olisi otettava mukaan tasaveroisesti muiden 
alueellisten ja sosioekonomisten toimijoiden kanssa EAKR:sta tuettavien toimien 
täytäntöönpanoon (tark. 2).

• Kaupungit
Vaikka kaupunkeihin suunnattavia varoja on saatavilla paljon enemmän kuin Urban-
yhteisöaloitteessa, näyttää olevan aiheellista ottaa paremmin huomioon kaupunkeja 
koskevat kysymykset:
• nostamalla ESR:n rahoittamissa kaupunkialueilla toteutettavissa hankkeissa EAKR:n 

rahoitusosuuden enimmäismäärää (tark. 22)
• huolehtimalla riittävistä investoinneista kaupunkien kestävään kehittämiseen (tark. 3)
• lisäämällä paikallisyhteisöjen osallistumista kansallisten strategisten viitekehysten 

määrittelyyn siten, että kumppanuusperiaatetta noudatetaan;

• Turvallisuus
Lähentymistavoitteen yhteyteen on esittelijän mielestä sisällytettävä – 4 artiklassa 
mainittuihin tavoitteen tarkoitusperiin – viittaus yleiseen turvallisuuteen. Tarkoituksena 
on myös suojautua järjestäytyneen rikollisuuden levittäytymiseltä talouselämään ja 
rakennerahastoihin liittyviä varoja koskeviin toimiin (tark. 11).

• Meriliikenne
Esittelijän mielestä on syytä ulottaa kilpailukykyä ja alueiden välistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden soveltamisala myös meriliikenteeseen. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä merten moottoriteihin. (Tark. 14–17).
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