
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, 

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 

Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista 
erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 178 ja 349 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non ( 1 ), 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon ( 2 ), 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysra
haston (EAKR) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskei
simmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionis
sa. Kyseisen artiklan sekä mainitun sopimuksen 174 artik
lan toisen ja kolmannen kohdan mukaan EAKR:n tarkoi
tuksena on vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja ja 
muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjää
neisyyttä; näiden alueiden osalta erityistä huomiota kiin
nitetään vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liit
tyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin 
alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin. 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1303/2013 ( 3 ) annetaan EAKR:lle, Euroopan sosiaa
lirahastolle (ESR), koheesiorahastolle, Euroopan maaseu
dun kehittämisen maatalousrahastolle sekä Euroopan me
ri- ja kalatalousrahastolle yhteiset säännökset. 

(3) Olisi annettava erityiset säännökset siitä, minkä tyyppisiä 
toimia EAKR:stä voidaan tukea, jotta edistetään asetuk
sessa (EU) N:o 1303/2013 asetettujen temaattisten tavoit
teiden mukaisia investointiprioriteetteja. Samanaikaisesti 
olisi määriteltävä EAKR:n soveltamisalan ulkopuoliset toi
met ja niitä olisi selkeytettävä, myös niiden investointien 
osalta, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupääs
töjä, jotka aiheutuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY ( 4 ) liitteessä I luetelluista toimin
noista. Liiallisen rahoituksen välttämiseksi tällaisten inves
tointien ei olisi oltava oikeutettuja EAKR:n tukeen, koska 
ne saavat jo taloudellista tukea direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisesta. Tämä tuen ulkopuolelle jättäminen ei saisi 
rajoittaa mahdollisuutta tukea EAKR:stä toimintoja, joita 
ei ole lueteltu direktiivin 2003/87/EY liitteessä I, vaikka 
samat talouden toimijat harjoittaisivat asianomaisia toi
mintoja, joita voivat olla kaukolämpöverkkojen energia
tehokkuusinvestoinnit, älykkäät energian jakelu-, varas
tointi- ja siirtojärjestelmät ja ilman pilaantumisen vähen
tämistoimet, vaikka kasvihuonekaasupäästöjen vähenemi
nen on yksi tällaisten toimintojen välillisistä vaikutuksista 
tai ne on lueteltu direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetussa 
kansallisessa suunnitelmassa. 

(4) On tarpeen määrittää, mitä muita toimia EAKR:stä voi
daan tukea Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
mukaisesti. 

(5) EAKR:n tulisi osaltaan edistää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävää unionin strategiaa ja var
mistaa siten EAKR:n tuen entistä voimakkaampi keskitty
minen unionin prioriteetteihin. EAKR:stä Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen myönnetty tuki 
olisi keskitettävä tuettavasta alueluokasta riippuen tutki
mukseen ja innovointiin, tieto- ja viestintäteknologiaan,
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( 1 ) EUVL C 191, 29.6.2012, s. 44. 
( 2 ) EUVL C 225, 27.7.2012, s. 114. 

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, 
annettu 17 päivään joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
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meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (Katso tä
män virallisen lehden sivu 320). 

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 
13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktii
vin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).



pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) ja vähähii
lisen talouden edistämiseen. Tämä temaattinen keskittä
minen olisi saatava aikaan kansallisella tasolla, samalla 
kun mahdollistetaan jousto toimenpideohjelmatasolla ja 
eri alueluokkien kesken. Temaattista keskittämistä olisi 
tarvittaessa mukautettava Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksessa (EU) N:o 1300/2013 ( 1 ) tarkoitettujen 
ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien investoin
tiprioriteettien tukemiseen kohdennettujen koheesiora
haston varojen huomioon ottamiseksi. Temaattisen kes
kittämisen asteen määrittämisessä olisi otettava huomi
oon alueen kehitystaso, soveltuvin osin koheesiorahaston 
rahoitusosuus sekä sellaisten alueiden erityistarpeet, joi
den tukikelpoisuusperusteena käytetty bruttokansantuote 
asukasta kohden oli ohjelmakaudella 2007–2013 alle 75 
prosenttia EU-25-maiden keskimääräisestä bruttokansan
tuotteesta viiteajanjaksolla, alueet, joille on myönnetty 
ohjelmakaudelle 2007–2013 phasing out -asema ja tietyt 
NUTS 2-alueet, jotka koostuvat yksinomaan saarijäsenval
tioista tai saarista. 

(6) Investointiprioriteetin ”yhteisölähtöinen paikallinen kehit
täminen” mukaisella EAKR:n tuella olisi voitava edistää 
kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen temaattisten ta
voitteiden saavuttamista. 

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n erityistarpeet sekä 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävä 
unionin strategia, on tarpeen määrittää kunkin asetuk
sessa (EU) N:o 1303/2013 säädetyn temaattisen tavoit
teen osalta 'investointiprioriteetteina' toimet, jotka toteu
tetaan nimenomaisesti EAKR:stä. Näissä investointipriori
teeteissa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset tavoitteet, 
jotka eivät ole toisiaan poissulkevia ja joiden saavuttami
seen EAKR osaltaan vaikuttaa. Tällaisten investointiprio
riteettien olisi muodostettava perusta sellaisten ohjelma
kohtaisten erityistavoitteiden määrittelylle, joissa otetaan 
huomioon ohjelma-alueen tarpeet ja ominaispiirteet. 

(8) On tarpeen edistää innovointia ja pk-yritysten kehittä
mistä eurooppalaisiin ja alueellisiin haasteisiin liittyvillä 
kasvualoilla, joita ovat esimerkiksi luova ala ja kulttuu
riala, uusiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaavat innova
tiiviset palvelut tai tuotteet ja palvelut, jotka liittyvät 
ikääntyvään väestöön, hoiva-alaan, terveydenhuoltoon, 
ekoinnovointiin, vähähiiliseen talouteen ja resurssitehok
kuuteen. 

(9) Kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitetuista 
investoinneista tutkimukseen ja innovointiin saatavan 
lisäarvon optimoimiseksi pyritään asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 mukaisesti synergioihin erityisesti 
EAKR:n sekä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
– Horisontti 2020 – toiminnassa, ottaen kuitenkin huo
mioon niiden erilliset tavoitteet. 

(10) On tärkeää varmistaa, että alueellisen, rajat ylittävän ja 
valtioiden välisen tason erityisriskit otetaan huomioon, 
kun edistetään riskinhallintainvestointeja. 

(11) Jotta kestävää matkailua, kulttuuria ja luonnonperintöä 
tukevilla toimilla voidaan mahdollisimman hyvin tukea 
työllisyyttä edistävän kasvun tavoitetta, toimien olisi ol
tava osa tiettyjä alueita koskevaa alueellista strategiaa, 
mukaan luettuna taantuvien teollisuusalueiden uudistami
nen. Tällaisten toimien tukemisella olisi myös osaltaan 
edistettävä tavoitteina olevia innovointia sekä tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöä, tuettava pk-yrityksiä sekä 
edistettävä ympäristö- ja resurssitehokkuutta tai sosiaa
lista osallisuutta. 

(12) On tarpeen edistää terveellisiä, kestäviä ja turvallisia lii
kennemuotoja, jotta voidaan edistää kestävää alueellista 
tai paikallista liikkuvuutta tai vähentää ilman pilaantu
mista ja melusaastetta. EAKR:stä tuetuilla lentoasemien 
infrastruktuuriin tehtävillä investoinneilla olisi edistettävä 
ympäristön kannalta kestävää lentoliikennettä muun mu
assa tehostettaessa alueellista liikkuvuutta kytkemällä se
kundaariset ja tertiääriset solmukohdat Euroopan laajuis
ten liikenneverkkojen (TEN-T) infrastruktuuriin, myös 
multimodaalisten solmukohtien kautta. 

(13) Jotta voidaan edistää osana älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävää unionin strategiaa asetet
tujen unionin energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamis
ta, EAKR:stä olisi tuettava investointeja, joilla edistetään 
jäsenvaltioiden energiatehokkuutta ja toimitusvarmuutta 
muun muassa kehittämällä älykkäitä energian jakelu-, va
rastointi- ja siirtojärjestelmiä, uusiutuvista lähteistä saa
tavan energian hajautetun tuotannon integrointi mukaan 
luettuna. Jotta jäsenvaltiot voivat täyttää toimitusvar
muutta koskevat vaatimuksensa tavalla, joka on yhteen
sopiva niiden älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kas
vuun tähtäävän unionin strategian mukaisten tavoitteiden 
kanssa, jäsenvaltioiden olisi voitava investoida energiainf
rastruktuureihin, jotka vastaavat niiden valitsemaa ener
giavalikoimaa. 

(14) Pk-yrityksillä, joihin voi kuulua yhteisötalouden yrityksiä, 
olisi ymmärrettävä tarkoitettavan asetuksessa (EU) 
N:o 1303/2013 olevan määritelmän mukaisesti komis
sion suosituksessa 2003/361/EY ( 2 ) tarkoitettuja mikroy
rityksiä ja pieniä tai keskisuuria yrityksiä. 

(15) Jotta voidaan edistää sosiaalista osallistamista ja torjua 
köyhyyttä erityisesti marginalisoituneiden väestöryhmien 
keskuudessa, on tarpeen parantaa sosiaali-, kulttuuri- ja

FI L 347/290 Euroopan unionin virallinen lehti 20.12.2013 

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, 
annettu 17 päivään joulukuuta 2013 koheesiorahastosta ja neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (Katso tämän vi
rallisen lehden sivu 281). 

( 2 ) Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 
2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritel
mästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).



virkistyspalvelujen saatavuutta asettamalla käyttöön pieni
muotoisia infrastruktuureja, joissa otetaan huomioon 
vammaisten ja vanhusten erityistarpeet. 

(16) Avohuollon palvelujen olisi katettava kaikki kotona ja 
perheessä tuotettavat palvelut, asumispalvelut ja muut 
avohuoltopalvelut, jotka tukevat kaikkien oikeutta elää 
yhteisössä yhdenvertaisin valinnanmahdollisuuksin ja 
joilla pyritään estämään eristäminen tai erottaminen yh
teisöstä. 

(17) Joustavuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen taakan keven
tämiseksi yhteisen täytäntöönpanon avulla olisi EAKR:n 
ja koheesiorahaston toisiaan vastaavien temaattisten ta
voitteiden mukaiset investointiprioriteetit yhtenäistettävä. 

(18) Tämän asetuksen liitteessä olisi esitettävä yhteiset tuoto
sindikaattorit, joilla arvioidaan ohjelmien täytäntöönpa
non kokonaisedistymistä unionin tasolla. Näiden indik
aattorien olisi vastattava tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 asiaa koskevien säännösten mukai
sesti tuettavaa investointiprioriteettia ja tuettavan toimen
piteen tyyppiä. Yhteisiä tuotosindikaattoreita olisi täyden
nettävä ohjelmakohtaisilla tulosindikaattoreilla ja soveltu
vin osin ohjelmakohtaisilla tuotosindikaattoreilla. 

(19) Kaupunkialueiden kestävän kehityksen turvaamiseksi kat
sotaan tarpeelliseksi tukea yhdennettyjä toimenpiteitä, 
joilla vastataan taloudellisiin sekä ympäristöön, ilmastoon 
ja väestörakenteeseen liittyviin ja sosiaalisiin haasteisiin 
kaupunkialueilla, mukaan lukien toiminnalliset kaupunki
alueet, samalla kun otetaan huomioon tarve edistää kau
punki- ja maaseutualueiden välisiä yhteyksiä. Periaatteet, 
joiden perusteella valitaan kaupunkialueet, joilla on 
määrä toteuttaa niiden kestävää kehitystä tukevia yhden
nettyjä toimenpiteitä, ja näitä toimenpiteitä koskevat alus
tavat määrät olisi vahvistettava kumppanuussopimuksessa 
siten, että vähintään viisi prosenttia EAKR:n varoista koh
dennetaan tähän tarkoitukseen kansallisella tasolla. Hal
lintoviranomaisen olisi kaupunkiviranomaisia kuultuaan 
päätettävä näille mahdollisesti delegoitavien tehtävien laa
juudesta. 

(20) EAKR:stä olisi tuettava kaupunkialueiden kestävän kehi
tyksen alan innovatiivisia toimenpiteitä, jotta voidaan 
määrittää tai testata uusia ratkaisuja, joilla voidaan käsi
tellä kaupunkialueiden kestävään kehitykseen liittyviä ky
symyksiä ja joilla on merkitystä unionin tasolla. 

(21) On tarpeen perustaa unionin tasolla kaupunkialueiden 
kehittämisverkosto, jotta voidaan lujittaa kaupun
kialueiden kestävän kehityksen alan valmiuksien para
ntamista, verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa kau
punkialueiden kestävää kehitystä koskevista strategioista 

ja innovatiivisista toimenpiteistä vastaavien ohjelmien ja 
elinten kesken ja jotta täydennetään olemassa olevia oh
jelmia ja elimiä. 

(22) EAKR:n toimissa olisi puututtava ongelmiin, joita vuoden 
1994 liittymisasiakirjassa olevassa, tavoitetta 6 koskevista 
rakennerahastoihin liittyvistä erityismääräyksistä Suo
messa ja Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 tarkoite
tuilla erittäin harvaan asutuilla alueilla on markkinoille 
pääsyssä, ja myös ongelmiin, joita alueiden syrjäisyys 
suurilta markkinoilta aiheuttaa. EAKR:n toimilla olisi 
myös puututtava sellaisten tiettyjen saarten, raja-alueiden, 
vuoristoalueiden ja harvaan asuttujen alueiden erityison
gelmiin, joiden maantieteellinen sijainti hidastaa niiden 
kehitystä, jotta voidaan tukea näiden alueiden kestävää 
kehitystä. 

(23) Syrjäisimpiin alueisiin olisi kiinnitettävä erityistä huo
miota hyväksymällä Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen 349 artiklan mukaisia toimenpiteitä 
EAKR:n tuen soveltamisalan ulottamiseksi poikkeukselli
sesti sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka on tarkoi
tettu tasoittamaan lisäkustannuksia, jotka johtuvat näiden 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta tilantees
ta, jota vaikeuttavat mainitun sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuista tekijöistä johtuvat haitat eli syrjäinen sijain
ti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja 
ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista har
voista tuotteista. Näiden tekijöiden pysyvyys ja yhteisvai
kutukset haittaavat vakavasti näiden alueiden kehitystä. 
Jäsenvaltioiden tässä yhteydessä myöntämä toimintatuki 
on vapautettu mainitun sopimuksen 108 artiklan 3 koh
dassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta, jos se tuen 
myöntämisen ajankohtana täyttää sellaisessa asetuksessa 
säädetyt ehdot, joka koskee tiettyjen tukimuotojen totea
mista sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukai
sesti ja joka annetaan neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 994/98 ( 1 ) nojalla. 

(24) Eurooppa-neuvoston 7 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 
hyväksymien päätelmien mukaisesti ja ottaen huomioon 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettuja syrjäisimpiä alueita koskevat 
mainitussa sopimuksessa määrätyt erityiset tavoitteet, Ma
yotten asemaa on muutettu Eurooppa-neuvoston päätök
sen 2012/419/EU ( 2 ) seurauksena siten, että siitä tulee 
uusi syrjäisin alue 1 päivästä tammikuuta 2014. Jotta 
voidaan helpottaa ja edistää Mayotten infrastruktuurin 
kohdennettua ja nopeaa kehitystä, Mayotten kokonais
määrärahojen EAKR-osuudesta olisi voitava poikkeuksel
lisesti osoittaa vähintään 50 prosenttia viiteen asetuksessa 
(EU) No 1303/2013 säädetyistä temaattisista tavoitteista.
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(25) Tämän asetuksen täydentämiseksi tietyillä, muilla kuin 
keskeisillä osilla komissiolle olisi siirrettävä valta hyväk
syä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoi
tuja säädöksiä, jotka koskevat innovatiivisten toimenpitei
den valinta- ja hallinnointiperusteita koskevia yksityiskoh
taisia sääntöjä. Komissiolle olisi myös siirrettävä tällainen 
valta tämän asetuksen liitteen I muutosten osalta, silloin 
kun tämä on perusteltua, jotta varmistetaan toimenpide
ohjelmien täytäntöönpanon edistymisen tehokas arvioin
ti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistelles
saan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantun
tijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmis
tellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(26) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitetta, joka on taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen vähentämällä 
keskeisintä alueellista epätasapainoa unionissa, vaan se 
voidaan eri alueiden välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyy
den sekä jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajal
lisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen 
vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijai
suusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahviste
tun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa 
ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen. 

(27) Tällä asetuksella korvataan Euroopan parlamentin ja neu
voston asetus (EY) N:o 1080/2006 ( 1 ). Asetus (EY) 
N:o 1080/2006 olisi näin ollen selvyyden vuoksi kumot
tava. Tämä asetus ei kuitenkaan saisi vaikuttaa sellaisen 
tuen jatkamiseen tai muuttamiseen, jonka komissio on 
hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1080/2006 tai muun, 
31 päivänä joulukuuta 2013 asianomaiseen tukeen sovel
lettavan lainsäädännön perusteella. Mainittua asetusta ja 
muuta tuollaista sovellettavaa lainsäädäntöä olisi siten 
sovellettava edelleen 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen 
kyseiseen tukeen tai kyseisiin hankkeisiin niiden päätty
miseen saakka. Asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukai
sesti tehtyjen tai hyväksyttyjen tukihakemusten olisi py
syttävä voimassa. 

(28) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän so
veltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkais
taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

I LUKU 

Yhteiset säännökset 

1 artikla 

Kohde 

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) tehtävät, siitä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -ta
voitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen osalta an
nettavan tuen laajuus sekä erityissäännökset, jotka koskevat In
vestoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen suunnattavaa 
EAKR:n tukea. 

2 artikla 

EAKR:n tehtävät 

EAKR osallistuu sellaisen rahoitustuen antamiseen, jolla pyritään 
lujittamaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuu
luvuutta vähentämällä keskeisintä alueellista epätasapainoa unio
nissa alueellisten talouksien kestävän kehittämisen ja rakenteel
lisen mukauttamisen avulla, mukaan lukien taantuvien teolli
suusalueiden ja kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden uudista
minen. 

3 artikla 

EAKR:n tuen laajuus 

1. EAKR:stä tuetaan seuraavia toimia 5 artiklassa säädettyjen 
investointiprioriteettien edistämiseksi: 

a) tuotannolliset investoinnit, jotka edistävät kestävien työpaik
kojen luomista ja säilyttämistä, suorilla investointituilla pk- 
yrityksille; 

b) tuotannolliset investoinnit, asianomaisen yrityksen koosta 
riippumatta, jotka edistävät 5 artiklan 1 ja 4 alakohdassa 
säädettyjä investointiprioriteetteja ja, jos asianomainen inves
tointi sisältää suurten yritysten ja pk-yritysten välistä yhteis
työtä, 5 artiklan 2 alakohdassa säädettyjä investointipriori
teetteja; 

c) infrastruktuuri-investoinnit, joiden ansiosta pystytään tarjoa
maan kansalaisille peruspalveluja energian, ympäristön, lii
kenteen sekä tieto- ja viestintäteknologian aloilla; 

d) investoinnit sosiaali-, terveydenhuolto-, tutkimus-, innovoin
ti-, liiketoiminta- ja koulutusalojen infrastruktuuriin; 

e) investoinnit alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen 
kiinteillä investoinneilla laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä pieni
muotoiseen infrastruktuuriin, mukaan lukien pienimuotoiset 
kulttuurin ja kestävän matkailun infrastruktuurit, yrityspalve
lut, tutkimus- ja innovointitahoille tarjottava tuki sekä inves
toinnit teknologiaan ja soveltavaan tutkimukseen yrityksissä;
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f) verkostoituminen, yhteistyö ja kokemusten vaihto toimival
taisten alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaisten ja muiden 
viranomaisten, talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosa
puolten sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen kansalaisyhteiskuntaa edustavien asi
aankuuluvien elinten välillä, tutkimukset, valmistelutoimet ja 
valmiuksien parantaminen. 

2. EAKR:stä voidaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoit
teen puitteissa tukea myös rajat ylittävää tilojen ja henkilöresurs
sien sekä kaikentyyppisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä kaikilla 
alueilla. 

3. EAKR:stä ei tueta 

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa tai rakentamista; 

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetelluista 
toiminnoista aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentä
miseksi; 

c) tupakan ja tupakkatuotteiden valmistusta, jalostusta ja mark
kinointia; 

d) vaikeuksissa olevia yrityksiä sellaisina kuin ne on määritelty 
unionin valtiontukisäännöissä; 

e) investointeja lentoasemien infrastruktuuriin, elleivät ne liity 
ympäristönsuojeluun tai ellei niiden yhteydessä tehdä inves
tointeja, jotka ovat tarpeen kielteisten ympäristövaikutusten 
lieventämiseksi tai vähentämiseksi. 

4 artikla 

Temaattinen keskittäminen 

1. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa asetetuissa temaattisissa tavoitteissa ja tämän asetuksen 
5 artiklassa säädetyissä vastaavissa investointiprioriteeteissa, joi
hin EAKR voi osallistua Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen puitteissa, keskitytään seuraaviin: 

a) kehittyneemmillä alueilla: 

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n kansallisen tason koko
naismäärärahoista on kohdennettava kahteen tai useam
paan temaattiseen tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
1, 2, 3 ja 4 alakohdassa; ja 

ii) vähintään 20 prosenttia EAKR:n kansallisen tason koko
naismäärärahoista on kohdennettava temaattiseen tavoit
teeseen, joka on asetettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
9 artiklan ensimmäisen kohdan 4 alakohdassa; 

b) siirtymäalueilla: 

i) vähintään 60 prosenttia EAKR:n kansallisen tason koko
naismäärärahoista on kohdennettava kahteen tai useam
paan temaattiseen tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
1, 2, 3 ja 4 alakohdassa; ja 

ii) vähintään 15 prosenttia EAKR:n kansallisen tason koko
naismäärärahoista on kohdennettava temaattiseen tavoit
teeseen, joka on asetettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
9 artiklan ensimmäisen kohdan 4 alakohdassa; 

c) vähemmän kehittyneillä alueilla: 

i) vähintään 50 prosenttia EAKR:n kansallisen tason koko
naismäärärahoista on kohdennettava kahteen tai useam
paan temaattiseen tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
1, 2, 3 ja 4 alakohdassa; ja 

ii) vähintään 12 prosenttia EAKR:n kansallisen tason koko
naismäärärahoista on kohdennettava temaattiseen tavoit
teeseen, joka on asetettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
9 artiklan ensimmäisen kohdan 4 alakohdassa. 

Tämän artiklan soveltamiseksi siirtymäalueina pidetään alueita, 
joiden tukikelpoisuusperusteena käytetty bruttokansantuote asu
kasta kohden oli ohjelmakaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
EU-25-maiden keskimääräisestä bruttokansantuotteesta vii
teajanjaksolla, sekä alueita, joille on myönnetty ohjelmakaudelle 
2007–2013 phasing out -asema mutta jotka ovat kelpoisia saa
maan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 90 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen kehitty
neempien alueiden tukea ohjelmakaudella 2014–2020. 

Tämän artiklan soveltamiseksi vähemmän kehittyneinä alueina 
pidetään kaikkia NUTS 2 -alueita, jotka koostuvat yksinomaan 
saarijäsenvaltioista tai koheesiorahastolta tukea saavissa jäsenval
tioissa sijaitsevista saarista ja ovat syrjäisimpiä alueita. 

2. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, 
EAKR:n tiettyyn alueluokkaan kohdistettava vähimmäisosuus 
voi olla mainitussa kohdassa säädettyä osuutta alempi, jos täl
lainen vähennys korvataan muille alueluokille kohdistettujen 
osuuksien lisäyksenä. Kansallisen tason kokonaismäärä, joka 
muodostuu kaikille alueluokille asetuksen (EU) N:o 1300/2013 
9 artiklan ensimmäisen kohdan 1, 2, 3 ja 4 alakohdassa ja 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
4 alakohdassa asetettujen temaattisten tavoitteiden mukaisesti 
kohdennetuista määristä, ei siten saa olla pienempi kuin kansal
lisen tason kokonaismäärä, joka muodostuu tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjen EAKR:n vähimmäisosuuksien soveltamisen 
tuloksena. 

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, 
asetuksen (EU) N:o 1300/2013 4 artiklan a alakohdassa sää
dettyjen investointiprioriteettien tukemiseen kohdennettujen ko
heesiorahaston varojen voidaan laskea sisältyvän tämän artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ii alakohdassa, b 
alakohdan ii alakohdassa ja c alakohdan ii alakohdassa mainit
tuihin vähimmäisosuuksiin. Tällöin tämän artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu 
osuus on korotettava 15 prosenttiin. Tarvittaessa asianomaiset 
varat kohdennetaan eri alueluokille määräsuhteessa sen mukai
sesti, mikä on kunkin alueluokan osuus asianomaisen jäsenval
tion koko väestömäärästä.
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5 artikla 

Investointiprioriteetit 

EAKR:stä tuetaan seuraavia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 ar
tiklan ensimmäisessä kohdassa asetettujen temaattisten tavoittei
den mukaisia investointiprioriteetteja niiden kehittämistarpeiden 
ja kasvumahdollisuuksien perusteella, joita tarkoitetaan mainitun 
asetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 
jotka on esitetty kumppanuussopimuksessa: 

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin te
hostaminen seuraavin keinoin: 

a) tutkimus- ja innovointi-infrastruktuurin ja tämän alan 
huippuosaamisen kehittämisvalmiuksien parantaminen 
sekä etenkin Euroopan laajuisia etuja tuottavien osaa
miskeskusten edistäminen; 

b) yritysten tutkimukseen ja innovointiin tekemien inves
tointien edistäminen, yritysten, tutkimus- ja kehittämis
keskusten sekä korkeakoulujen välisten yhteyksien ja 
synergioiden kehittäminen, erityisesti tuotteiden ja pal
veluiden kehittämiseen tehtävien investointien edistämi
nen, teknologian siirto, sosiaalinen innovointi, ekoinno
vointi ja julkisten palveluiden sovellukset, kysynnän tu
keminen, verkostoituminen, klusterit ja avoin innovointi 
älykkään erikoistumisen avulla, sekä teknologisen ja so
veltavan tutkimuksen, kokeilutuotantolinjojen, tuottei
den varhaisen validoinnin, edistyneiden tuotantoteknii
koiden ja ensituotannon tukeminen, erityisesti kehitystä 
vauhdittavien avainteknologioiden alalla ja yleiskäyttöis
ten teknologioiden levittämisen alalla; 

2) tieto- ja viestintäteknologian käyttömahdollisuuksien, käy
tön ja laadun parantaminen seuraavin keinoin: 

a) laajakaistan käytön laajentaminen ja nopeiden verkkojen 
käyttöönotto sekä digitaalisen talouden uuden teknolo
gian ja verkkojen käyttöönoton tukeminen; 

b) tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden ja palveluiden 
sekä verkkokaupan kehittäminen sekä tieto- ja viestintä
teknologian kysynnän lisääminen; 

c) sähköisiin viranomaispalveluihin, verkko-opetukseen, 
tietoyhteiskuntaan osallistumiseen sekä sähköisiin kult
tuuri- ja terveydenhoitopalveluihin liittyvien tieto- ja 
viestintäteknologian sovellusten parantaminen; 

3) pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen seuraavin keinoin: 

a) yrittäjyyden edistäminen erityisesti helpottamalla uusien 
ideoiden taloudellista hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten perustamista muun muassa yrityshautomoiden 
avulla; 

b) uusien liiketoimintamallien luominen ja käyttöönotto 
pk-yrityksissä etenkin niiden kansainvälistymisen osalta; 

c) tuotteiden ja palvelujen hyvien kehittämisedellytysten 
luomisen ja laajentamisen tukeminen; 

d) pk-yritysten tukeminen siten, että ne voivat kasvaa alu
eellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä 
osallistua innovointiprosesseihin; 

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla 
seuraavin keinoin: 

a) uusiutuvista lähteistä saatavan energian tuotannon ja 
jakelun edistäminen; 

b) yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
käytön edistäminen; 

c) energiatehokkuuden, älykkään energianhallinnan ja uu
siutuvien energiamuotojen käytön tukeminen julkisissa 
infrastruktuureissa, myös julkisissa rakennuksissa, ja 
asuntosektorilla; 

d) matala- ja keskijännitetasoilla toimivien älykkäiden ener
gianjakelujärjestelmien kehittäminen ja toteuttaminen; 

e) kaikenlaisten alueiden, erityisesti kaupunkialueiden, vä
hähiilisten strategioiden edistäminen, mukaan lukien 
kestävän multimodaalisen kaupunkiliikenteen sekä il
mastonmuutoksen hillitsemisen kannalta tärkeiden so
peutumistoimien edistäminen; 

f) vähähiilistä teknologiaa koskevan tutkimuksen ja inno
voinnin sekä sen käyttöönoton edistäminen; 

g) hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön 
tehokkaan yhteistuotannon edistäminen; 

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
riskinhallinnan edistäminen seuraavin keinoin: 

a) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kohdennettujen in
vestointien tukeminen, mukaan lukien ekosysteemeihin 
perustuvat lähestymistavat; 

b) erityisriskeihin varautumiseksi tehtävien investointien 
edistäminen, katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis- 
ja palautumiskyvyn varmistaminen ja katastrofien hallin
tajärjestelmien kehittäminen; 

6) ympäristön laadun säilyttäminen ja suojeleminen sekä luon
nonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen seuraavin 
keinoin:
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a) jätesektorin investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset 
ja vastata nämä vaatimukset ylittäviin, jäsenvaltioiden 
osoittamiin investointitarpeisiin; 

b) vesisektorin investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset 
ja vastata nämä vaatimukset ylittäviin, jäsenvaltioiden 
osoittamiin investointitarpeisiin; 

c) luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttäminen, suojelemi
nen, arvostuksen edistäminen ja kehittäminen; 

d) biologisen monimuotoisuuden ja maaperän suojelemi
nen ja palauttaminen sekä ekosysteemipalvelujen edistä
minen, myös Natura 2000:n, ja vihreän infrastruktuurin 
avulla; 

e) sellaisten kaupunkiympäristön kehittämistoimien toteut
taminen, joiden tarkoituksena on kaupunkiympäristön 
parantaminen, kaupunkien elvyttäminen, ympäristövau
rioalueiden kunnostaminen ja puhdistaminen saasteista 
(uudistettavat alueet mukaan luettuina), ilman pilaantu
misen vähentäminen ja melua vähentävien toimenpitei
den edistäminen; 

f) innovatiivisen teknologian edistäminen ympäristönsuo
jelun ja resurssitehokkuuden parantamiseksi jäte- ja vesi
alalla sekä maaperän osalta tai ilmansaasteiden vähentä
miseksi; 

g) teollisuuden tukeminen sen siirtyessä kohti resurssiteho
kasta taloutta sekä vihreän kasvun, ekoinnovoinnin ja 
ympäristötehokkuuden hallinnan edistäminen julkisella 
ja yksityisellä sektorilla; 

7) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistami
nen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista seuraa
vin keinoin: 

a) multimodaaliliikennettä koskevan yhtenäisen Euroopan 
liikennealueen tukeminen investoinneilla Euroopan laa
juisiin liikenneverkkoihin (TEN-T); 

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen kytkemällä se
kundääriset ja tertiääriset solmukohdat TEN-T-infrast
ruktuuriin, multimodaaliset solmukohdat mukaan luet
tuina; 

c) ympäristöystävällisten, myös hiljaisten, ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen ja parantaminen, mu
kaan lukien sisävesi- ja meriliikenne, satamat, multimo
daaliyhteydet ja lentoasemien infrastruktuuri, kestävän 
alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden edistämiseksi; 

d) kattavan, korkealaatuisen ja yhteentoimivan rautatiejär
jestelmän kehittäminen ja kunnostaminen sekä melua 
vähentävien toimenpiteiden edistäminen; 

e) energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantami
nen kehittämällä älykkäitä energian jakelu-, varastointi- 
ja siirtojärjestelmiä sekä integroimalla uusiutuvista läh
teistä saatavan energian hajautettu tuotanto; 

8) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työ
voiman liikkuvuuden tukeminen seuraavin keinoin: 

a) yrityshautomoiden kehittämisen tukeminen ja investoin
tituki itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle, 
mikroyrityksille ja yritysten perustamiselle; 

b) työllisyyttä tukevan kasvun edistäminen kehittämällä 
alueiden omia mahdollisuuksia osana erityisalueita kos
kevaa alueellista strategiaa, mukaan luettuna taantuvien 
teollisuusalueiden uudistaminen sekä erityisten luonnon- 
ja kulttuuriresurssien hyödynnettävyyden parantaminen 
ja kehittäminen; 

c) paikallisten kehittämisaloitteiden tukeminen sekä lähi
palveluja tuottaville rakenteille työpaikkojen luomiseksi 
annettava tuki, jos tällaiset toimet eivät kuulu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1304/2013 ( 1 ) soveltamisalaan; 

d) investoinnit työvoimapalveluiden infrastruktuuriin; 

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syr
jinnän torjunta seuraavin keinoin: 

a) investoinnit sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuu
riin, joka vaikuttaa osaltaan kansalliseen, alueelliseen ja 
paikalliseen kehitykseen, terveyserojen vähentäminen, 
sosiaalisen osallisuuden edistäminen parantamalla sosi
aali-, kulttuuri- ja virkistyspalvelujen saatavuutta sekä 
siirtymällä laitoshoidosta avohoidon palveluihin; 

b) heikossa asemassa oleville kaupunki- ja maaseutualuei
den yhteisöille annettava tuki niiden fyysisen ja sosiaa
lisen toimintaympäristön ja talouden elvyttämistä var
ten; 

c) yhteiskunnallisille yrityksille annettava tuki; 

d) yhteisölähtöisten paikallisen kehittämisen strategioiden 
puitteissa toteutetut yritysinvestoinnit; 

10) investoinnit koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, 
myös ammattitaidon hankkimiseen ja elinikäiseen oppimi
seen kehittämällä koulutusinfrastruktuuria;
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11) viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuk
sien parantaminen ja tehokkaan julkishallinnon edistämi
nen toimenpiteillä, joilla parannetaan EAKR:n täytäntöön
panoon liittyvien julkisten hallintojen ja palvelujen institu
tionaalisia valmiuksia ja tehokkuutta sekä tuetaan Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitettuja toimia, joiden tarkoituksena 
on parantaa institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon 
tehokkuutta. 

6 artikla 

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
indikaattorit 

1. Tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä yhteisiä tuotosindik
aattoreita, ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ja tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita on käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 4 kohdan, 96 artik
lan 2 kohdan b alakohdan ii ja iv alakohdan ja c alakohdan ii ja 
iv alakohdan mukaisesti. 

2. Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien perus
tasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset 
määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023. 

3. Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tu
losindikaattorien perustaso määräytyy uusimpien käytettävissä 
olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 
2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä liitteessä I esitetyn yhteisten tuotosindik
aattorien luettelon muuttamiseksi, jotta sitä voidaan mukauttaa, 
silloin kun tämä on perusteltua, niin, että varmistetaan toimen
pideohjelmien täytäntöönpanon edistymisen tehokas arviointi. 

II LUKU 

Alueellisten erityispiirteiden käsittelyä koskevat 
erityissäännökset 

7 artikla 

Kaupunkialueiden kestävä kehitys 

1. EAKR:n toimenpideohjelmista tuetaan kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä toi
menpiteitä kaupunkialueiden taloudellisten sekä ympäristöön, 
ilmastoon ja väestörakenteeseen liittyvien ja sosiaalisten haastei
den ratkaisemiseksi samalla kun otetaan huomioon tarve edistää 
kaupunki- ja maaseutualueiden välistä yhteyttä. 

2. Kaupunkialueiden kestävään kehitykseen on pyrittävä ase
tuksen (EU) N:o 1303/2013 36 artiklassa tarkoitetuilla yhden
netyillä alueellisilla investoinneilla, erityisellä toimenpideohjel
malla tai erityisellä toimintalinjalla asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c 
alakohdan mukaisesti. 

3. Kunkin jäsenvaltion on erityisen alueellisen tilanteensa 
mukaisesti vahvistettava kumppanuussopimuksessaan periaatteet 
sellaisten kaupunkialueiden valinnalle, joilla on määrä toteuttaa 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä tukevia yhdennettyjä toi
menpiteitä, sekä varojen alustava kohdentaminen näihin toi
menpiteisiin kansallisella tasolla. 

4. Vähintään viisi prosenttia kansallisella tasolla Investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisesti kohdennetta
vista EAKR:n varoista on osoitettava kaupunkialueiden kestävää 
kehitystä tukeviin yhdennettyihin toimenpiteisiin siten, että kau
punkialueiden kestävää kehitystä koskevien strategioiden täytän
töönpanosta vastaavat kaupungit tai aluetasoa pienempien yksi
köiden tai paikallistason elimet, jäljempänä 'kaupunkiviranomai
set', vastaavat tehtävistä, jotka liittyvät ainakin toimien valintaan 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 6 kohdan mukai
sesti tai tapauksen mukaan mainitun asetuksen 123 artiklan 7 
kohdan mukaisesti. Tämän artiklan 2 kohdassa esitettyjä tarkoi
tuksia varten varattava alustava määrä on ilmoitettava asian
omaisessa yhdessä tai useammassa toimenpideohjelmassa. 

5. Hallintoviranomaisen on määritettävä kaupunkiviranomai
sia kuultuaan niiden kestävää kehitystä tukevien, yhdennettyihin 
toimenpiteisiin liittyvien tehtävien laajuus, joista kaupunkiviran
omaisten on huolehdittava. Hallintoviranomaisen on kirjattava 
päätöksensä muodollisesti. Hallintoviranomainen voi pidättää 
oikeuden toimien tukikelpoisuuden lopulliseen tarkastamiseen 
ennen niiden hyväksymistä. 

8 artikla 

Kaupunkialueiden kestävän kehityksen innovatiiviset 
toimenpiteet 

1. EAKR:stä voidaan komission aloitteesta tukea kaupunki
alueiden kestävän kehityksen innovatiivisia toimenpiteitä asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 92 artiklan 8 kohdan mukaisesti. 
Tällaiset toimenpiteet käsittävät tutkimuksia ja kokeiluhankkeita, 
joilla määritetään tai testataan uusia ratkaisuja, joilla käsitellään 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä, 
joilla on merkitystä unionin tasolla. Komissio rohkaisee asetuk
sen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
asiaankuuluvia kumppaneita osallistumaan innovatiivisten toi
menpiteiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon. 

2. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 4 artiklassa sää
detään, innovatiivisilla toimenpiteillä voidaan tukea kaikkia toi
mia, joita tarvitaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan 
ensimmäisessä kohdassa asetettujen temaattisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja jotka ovat tämän asetuksen 5 artiklassa sää
dettyjen vastaavien ensisijaisten investointikohteiden mukaisia. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koske
vat tämän asetuksen mukaisesti EAKR:stä tuettavien innovatii
visten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita.
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9 artikla 

Kaupunkialueiden kehittämisverkosto 

1. Komissio perustaa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 ar
tiklan mukaisesti kaupunkialueiden kehittämisverkoston, jolla 
edistetään valmiuksien parantamista, verkostoitumista ja koke
musten vaihtoa unionin tasolla. Verkkoon kuuluvat kaupunki
viranomaiset, jotka vastaavat kaupunkialueiden kestävää kehi
tystä koskevien strategioiden täytäntöönpanosta tämän asetuk
sen 7 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, sekä viranomaiset, 
jotka vastaavat kaupunkialueiden kestävän kehityksen innovatii
visista toimenpiteistä tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti. 

2. Kaupunkialueiden kehittämisverkoston toimilla täydenne
tään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1299/2013 ( 1 ) 2 artiklan 3 alakohdan b alakohdan nojalla 
alueiden välisenä yhteistyönä toteutettavia toimia. 

10 artikla 

Luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet 

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 121 artiklan 4 alakohdassa 
tarkoitetuista vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liitty
vistä haitoista kärsivillä alueilla toteutettavissa, EAKR:stä osara
hoitettavissa toimenpideohjelmissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota näiden alueiden erityisongelmiin. 

11 artikla 

Pohjoisimmat alueet, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen 

Edellä olevaa 4 artiklaa ei sovelleta pohjoisimpien alueiden, joi
den väestöntiheys on erittäin alhainen, erityiseen lisämäärära
haan. Tämä määräraha osoitetaan asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 1, 2, 3, 4 ja 7 
alakohdassa asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin. 

12 artikla 

Syrjäisimmät alueet 

1. Edellä olevaa 4 artiklaa ei sovelleta erityiseen syrjäisim
mille alueille tarkoitettuun lisämäärärahaan. Tämä määräraha 
on käytettävä niiden lisäkustannusten korvaamiseen, jotka liitty
vät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ar
tiklassa tarkoitettuihin erityispiirteisiin ja rajoituksiin ja jotka 
ovat aiheutuneet syrjäisimmillä alueilla, kun tuetaan 

a) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa asetettuja temaattisia tavoitteita; 

b) rahdinkuljetuspalveluja ja kuljetuspalvelujen käynnistämiseen 
annettavaa avustusta; 

c) varastointirajoitteisiin, tuotantovälineiden liialliseen kokoon 
ja huoltoon sekä henkilöresurssien niukkuuteen paikallisilla 
markkinoilla liittyviä toimia. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua erityistä lisämäärärahaa voi
daan käyttää myös toimintatukien sekä julkisen palvelun vel
voitteita ja julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia kat
tavien kustannusten rahoittamiseen syrjäisimmillä alueilla. 

3. Määrän, johon osarahoitusta sovelletaan, on oltava oikea
suhteinen 1 kohdassa tarkoitettuihin tuensaajalle aiheutuneisiin 
lisäkustannuksiin nähden ainoastaan, jos on kyse toimintatuista 
ja julkisen palvelun velvoitteita ja julkisia palveluhankintoja kos
kevia sopimuksia kattavista kustannuksista, mutta se voi kattaa 
kaikki tukikelpoiset kustannukset, jos on kyse investointikustan
nuksista. 

4. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityistä lisämää
rärahaa ei saa käyttää tukemaan 

a) toimia, joihin liittyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita; 

b) henkilöiden kuljettamiseen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan a alakohdan mu
kaisesti myönnettävää avustusta; 

c) vapautuksia verosta ja sosiaaliturvamaksuista. 

5. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
säädetään, EAKR:stä voidaan tukea tuotannollisia investointeja 
syrjäisimmillä alueilla toimiviin yrityksiin, riippumatta yritysten 
koosta. 

6. Edellä olevaa 4 artiklaa ei sovelleta Mayottelle Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoi
tettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana osoitettavan koko
naismäärärahan EAKR-osuuteen, ja vähintään 50 prosenttia 
tuosta EAKR-osuudesta on kohdennettava asetuksen EU 
N:o 1303/20139 artiklan ensimmäisen kohdan 1, 2, 3, 4, ja 
6 alakohdassa asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin. 

III LUKU 

Loppusäännökset 

13 artikla 

Siirtymäsäännökset 

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisen tuen jatkamiseen tai 
muuttamiseen, mukaan lukien sen peruuttaminen kokonaan 
tai osittain, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 tai muun, 31 päivänä joulukuuta 2013 kysei
seen tukeen sovellettavan lainsäädännön perusteella. Mainittua 
asetusta tai tällaista muuta sovellettavaa lainsäädäntöä sovelle
taan siten edelleen 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen kyseiseen 
tukeen tai kyseisiin toimiin niiden päättymiseen saakka. Tätä 
kohtaa sovellettaessa tuki käsittää toimintaohjelmat ja suurhank
keet. 

2. Asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukaisesti tehdyt tai hy
väksytyt tukihakemukset pysyvät voimassa.
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( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1299/2013, annettu 
17 päivään joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoit
teen tukemista k Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityis
säännöksistä (Katso tämän virallisen lehden sivu 259).



14 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä 
koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle 21 päivään joulukuuta 2013 alkaen 
ja 31 päivään joulukuuta 2020 asti 6 artiklan 4 kohdassa ja 
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja valta antaa delegoituja sää
döksiä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa 
peruuttaa 6 artiklan 4 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tar
koitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivä
nä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitu
jen säädösten pätevyyteen. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, ko
missio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. 

5. Edellä olevan 6 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 3 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 

sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne 
eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

15 artikla 

Kumoaminen 

Kumotaan asetus (EY) N:o 1080/2006 1 päivästä tammikuuta 
2014, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 13 ar
tiklan soveltamista. 

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän 
asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti. 

16 artikla 

Uudelleentarkastelu 

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta 
uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 177 artiklan 
mukaisesti. 

17 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämän asetuksen 12 artiklan 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2014. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa. 

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013. 

Euroopan parlamentin puolesta 
Puhemies 

M. SCHULZ 

Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 

R. ŠADŽIUS
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LIITE I 

INVESTOINNIT KASVUUN JA TYÖPAIKKOIHIN -TAVOITTEESEEN MYÖNNETYN EAKR-TUEN YHTEISET 
TUOTOSINDIKAATTORIT (6 ARTIKLA) 

YKSIKKÖ NIMI 

Tuotannolliset investoinnit 

yritykset Tukea saavien yritysten määrä 

yritykset Avustuksia saavien yritysten määrä 

yritykset Muuta rahoitustukea kuin avustuksia saavien yritysten määrä 

yritykset Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten määrä 

yritykset Uusien tukea saavien yritysten määrä 

euro Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit yrityksiin (avus
tukset) 

euro Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit yrityksiin (muut 
kuin avustukset) 

täysaikaa vastaava Työpaikkojen lisäys tuetuissa yrityksissä 

Kestävä matkailu vierailut/vuosi Odotettu vierailumäärien lisäys tuettuihin kulttuuri- ja luon
nonperintökohteisiin ja muihin kohteisiin 

Tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuuri 

kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrän lisäys, joiden saatavilla on siir
tonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä 

Liikenne 

Rautatiet kilometri Uusien rautateiden kokonaispituus, josta TEN-T-liikenneverkot 

kilometri Uusittujen tai parannettujen rautateiden kokonaispituus, josta 
TEN-T-liikenneverkot 

Maantiet kilometri Uusien rakennettujen maanteiden kokonaispituus, josta TEN- 
T-liikenneverkot 

kilometri Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus, josta 
TEN-T-liikenneverkot 

Kaupunkiliikenne kilometri Uusien tai parannettujen raitiotie- ja metrolinjojen kokonais
pituus 

Sisävesiliikenne kilometri Uusien tai parannettujen sisävesiliikenneväylien kokonaispi
tuus 

Ympäristö 

Kiinteä jäte tonnia/vuosi Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys 

Vesihuolto henkilömäärä Parannetun vesihuollon piirissä olevan väestön lisäys 

Jäteveden käsittely asukasvastineluku Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan väestön lisäys 

Riskien ehkäisy ja -hallinta henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö 

henkilömäärä Metsäpalojen torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö
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YKSIKKÖ NIMI 

Maaperän ennallistaminen hehtaari Ennallistetun maaperän kokonaispinta-ala 

Luonto ja biologinen mo
nimuotoisuus 

hehtaari Suojelutason parantamiseksi tuettujen luontotyyppien pinta- 
ala 

Tutkimus ja innovointi 

kokoaikavastaava Uusien tutkijoiden määrä tuetuissa yksiköissä 

kokoaikavastaava Tutkimusinfrastruktuuriltaan parannetuissa laitoksissa työs
kentelevien tutkijoiden määrä 

yritykset Tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tekevien yritysten määrä 

euro Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit innovointiin tai 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 

yritykset Niiden yritysten määrä, jotka saavat tukea uusien tuotteiden 
kehittämiseksi markkinoille 

yritykset Niiden yritysten lukumäärä, jotka saavat tukea uusien tuottei
den kehittämiseksi yrityksille 

Energia ja ilmastonmuutos 

Uusiutuvat energialähteet MW Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys 

Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrä, joiden energiatehokkuusluokka 
on parantunut 

kWh/vuosi Julkisten rakennusten vuotuisen primäärienergian kulutuksen 
väheneminen 

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien määrä 

Kasvihuonekaasu-päästöjen 
vähentäminen 

CO 2 -ekvivalenttitonni Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu vuotuinen väheneminen 

Sosiaalinen infrastruktuuri 

Lastenhoito ja koulutus henkilömäärä Tuettujen lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuurien kapasiteetti 

Terveys henkilömäärä Terveyspalvelujen piirissä oleva väestö 

Kaupunkialueiden kehityksen erityisindikaattorit 

henkilömäärä Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden vaikutusalueella 
asuva väestö 

neliömetri Kaupunkialueille luodut tai kunnostetut avoimet alueet 

neliömetri Kaupunkialueilla rakennetut tai kunnostetut julkiset rakennuk
set tai liiketoimitilat 

asuntojen lukumäärä Kaupunkialueilla kunnostetut asunnot
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LIITE II 

VASTAAVUUSTAULUKKO 

Asetus (EY) N:o 1080/2006 Tämä asetus 

1 artikla 1 artikla 

2 artikla 2 artikla 

3 artikla 3 artikla 

— 4 artikla 

4 artikla 5 artikla 

5 artikla 5 artikla 

6 artikla — 

7 artikla — 

— 6 artikla 

8 artikla 7 artikla 

— 8 artikla 

— 9 artikla 

9 artikla — 

10 artikla 10 artikla 

— 11 artikla 

11 artikla 12 artikla 

12 artikla — 

13 artikla — 

14 artikla — 

15 artikla — 

16 artikla — 

17 artikla — 

18 artikla — 

19 artikla — 

20 artikla — 

21 artikla — 

22 artikla 13 artikla 

— 14 artikla 

23 artikla 15 artikla 

24 artikla 16 artikla 

25 artikla 17 artikla
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Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma Euroopan aluekehitysrahastosta annetun 
asetuksen 6 artiklan, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen 15 artiklan ja 

koheesiorahastosta annetun asetuksen 4 artiklan soveltamisesta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille komission unionin lainsäätäjille antaman vakuutuksen 
siitä, että EAKR-asetuksen, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen ja koheesiorahastoasetuksen 
liitteeseen sisällytettävät yhteiset tuotosindikaattorit perustuvat pitkäaikaiseen valmisteluprosessiin, johon 
osallistui komission ja jäsenvaltioiden arvioinnista vastaavia asiantuntijoita, ja että niiden odotetaan peri
aatteessa pysyvän muuttumattomina.
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