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LYHYET PERUSTELUT

Rakennerahastot ovat EU:n tärkeimpiä välineitä unionin yhdessä sovittujen politiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi strategisten rahoitusinvestointien avulla energian, innovoinnin, 
tutkimuksen, televiestinnän ja pk-yritysten aloilla. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
on sen vuoksi erittäin kiinnostunut EU:n koheesiopolitiikan 2014–2020 tavoitteenasettelun ja 
investointiprioriteettien asianmukaisuudesta ja osallistuu aktiivisesti niiden määrittelyyn.
Valiokunta haluaa myös varmistaa, että rakennerahastojen kautta tehtäviä investointeja 
koordinoidaan asianmukaisesti muiden unionin ohjelmien ja erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) sekä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevan ohjelman (COSME) kanssa ja että eri rahastojen välisiä yhteisvaikutuksia 
hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteiden ja investointiprioriteettien hienosäätämiseksi sekä rahaston koordinoinnin ja 
asianmukaisen täytäntöönpanon parantamiseksi valmistelija esittää useita tarkistuksia.

Esittelijä pitää tervetulleena komission keskittymistä tutkimukseen ja innovointiin, 
tietoteknologiaan, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä energiaan mutta katsoo, että alueiden 
kohdalla olisi käytettävä asianmukaista joustavuutta, jotta edistetään ja lujitetaan integroituja 
kehityspolitiikkoja, jotka on suunnattu kasvuun ja huippuosaamisen saavuttamiseen kaikilla 
aloilla. Siksi valmistelija uskoo, että 4 artiklassa esitettyjen prosenttiosuuksien muutokset 
edellyttävät lisäkeskustelua teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ja että temaattista 
keskittämistä koskevia tavoitteita olisi tarkasteltava osana tämän lainsäädännön 
kokonaisvaltaista tarkistamista.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja näin 
varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta myönnetty tuki 
keskitetään tuettavien alueiden luokan 

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja näin 
varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta myönnetty tuki 
keskitetään tuettavien alueiden luokan 
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perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
osallistavan talouskasvun edistämiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Alueiden kehityksen kannalta 
ratkaiseva tekijä on niiden 
innovointikyky, joka puolestaan on 
vahvasti riippuvainen tutkimuksesta ja 
kehittämisestä. Monilla alueilla 
kansainvälisten huippututkijoiden ja 
alueiden omien nuorten tutkijoiden 
kannalta houkuttelevien huippuluokan 
tutkimuslaitosten puute muodostaa 
vakavan kehityksen esteen. Samalla lähes 
kaikilta Euroopan alueilta on lähtenyt 
menestyksekkäitä tutkijoita, jotka 
työskentelevät maailman parhaissa 
tutkimuslaitoksissa, myös Euroopan 
ulkopuolella. Olisi hyödyksi koko 
Euroopan innovaatiounionille, jos nämä 
lahjakkuudet palaisivat takaisin. EAKR:n 
olisi näin ollen tuettava kaikkia alueiden 
ponnistuksia, joilla pyritään luomaan 
tällaisia tutkimuslaitoksia innovaatioita 
suosivassa toimintaympäristössä. 
Varsinkin kun alueet hakevat tukea 
Horisontti 2020 -ohjelmasta 
osallistumalla jonkin jo olemassa olevan 
huipputason tutkimuslaitoksen kanssa 
huipputason tutkimuslaitosten 
perustamista koskevaan kilpailuun, olisi 
hyödynnettävä kaikki 
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yhteisvaikutusmahdollisuudet Horisontti 
2020 -puiteohjelman kanssa. Vain tällä 
tavoin uusista tutkimuslaitoksista voi tulla 
keskuksia, jotka vetävät puoleensa 
innovatiivisia yrityksiä ja kehittyvät 
tutkimus- ja innovointiklustereiden 
ytimiksi.

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa ilmenevä aivovuoto on haaste koko Euroopalle! Kyseiset jäsenvaltiot 
tarvitsevat tutkimuslaitosten kehittämistä varten tukea: infrastruktuuria varten EAKR:sta ja 
huippuosaamista varten Horisontti 2020 -ohjelmasta. Euroopan parlamentti ehdotti Matiasin 
mietinnössä kilpailua, jossa ryhmät tulevat nykyisestä huippulaitoksesta ja eteenpäin 
pyrkivältä alueelta. Niiden tieteellistä konseptia tuetaan Horisontti 2020 -ohjelman 
huippuosaamisperiaatteen mukaisesti. Alue sijoittaa infrastruktuuria varten omia varoja ja 
EAKR:n varoja, jotka eivät ole kilpailun piirissä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EAKR:n ja muiden unionin 
ohjelmien yhteisvaikutusten lisäämiseksi 
komission olisi laadittava ja pidettävä 
ajan tasalla sähköinen luettelo sellaisista 
unionin ohjelmien – kuten Horisontti 
2020, Verkkojen Eurooppa -väline ja 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskeva ohjelma (COSME) – hanke-
ehdotuksista, joista tehty arviointi on ollut 
myönteinen mutta jotka eivät ole saaneet 
lainkaan tai riittävästi unionin rahoitusta. 
Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
mahdollisuuksia sisällyttää niille 
merkityksellisiä tämän luettelon hanke-
ehdotuksia omiin toimenpideohjelmiinsa.

Perustelu

Tämän uuden johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on ottaa käyttöön "huippuosaamista 
koskeva sinetti", joka on tapa tuoda esiin huippuosaamishankkeet tai esittely- ja 
pilottilaitokset, jotka eivät ole saaneet lainkaan tai riittävästi rahoitusta unionin varoista ja 
joita jäsenvaltiot voisivat rahoittaa rakennerahastojen puitteissa. Aluksi olisi kuitenkin 
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asetettava saataville niitä koskevaa tietoa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin, ja määrittää 
menettely, jolla laaditaan luettelo 
kaupungeista, joissa toteutetaan 
yhdennettyjä toimenpiteitä, sekä vahvistaa 
näille toimenpiteille varattava rahoitus.

(7) Kaupunkialueiden yhdennetyn 
kestävän ja osallistavan kehityksen osalta 
katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin, sopeuttaa 
kaupunkeja ilmastonmuutoksen 
haasteisiin ja määrittää menettely, jolla 
laaditaan luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan yhdennettyjä toimenpiteitä, 
sekä vahvistaa näille toimenpiteille 
varattava rahoitus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Niiden kokemusten perusteella, joita on 
saatu kaupunkialueiden kestävään 
kehitykseen liittyvien toimenpiteiden 
integroinnista EAKR:n kaudella 2007–
2013 tuettuihin toimenpideohjelmiin, ja 
tällaisen toiminnan vahvuudet huomioon 
ottaen olisi unionin tasolla ryhdyttävä 
luomaan kaupunkialueiden 
kehitysfoorumia.

(8) Niiden kokemusten perusteella, joita on 
saatu kaupunkialueiden kestävään ja 
osallistavaan kehitykseen liittyvien 
toimenpiteiden integroinnista EAKR:n 
kaudella 2007–2013 tuettuihin 
toimenpideohjelmiin, ja tällaisen toiminnan 
vahvuudet huomioon ottaen olisi unionin 
tasolla ryhdyttävä luomaan 
kaupunkialueiden kehitysfoorumia.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) EAKR:sta olisi tuettava innovatiivisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä, jotta 
voidaan määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja.

(9) EAKR:sta olisi tuettava innovatiivisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
kaupunkialueiden yhdennettyä kestävää ja 
osallistavaa kehitystä, jotta voidaan 
määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) On tarpeen korostaa, miten tärkeää 
taloudellisen toiminnan säilyminen 
kaupunkien keskustoissa on.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAKR osallistuu sellaisen rahoitustuen 
antamiseen, jolla pyritään lujittamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta vähentämällä 
keskeisintä alueellista epätasapainoa siten, 
että tuetaan aluetalouden kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen.

EAKR osallistuu sellaisen rahoitustuen 
antamiseen, jolla pyritään lujittamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta vähentämällä 
keskeisintä alueellista epätasapainoa siten, 
että tuetaan aluetalouden kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden, 
väestökehitystä koskevien haasteiden 
edessä olevien alueiden ja kehityksessä 
jälkeen jääneiden alueiden uudistaminen.
EAKR:a olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti alueiden valmiuksien 
kehittämiseksi kohdennetuilla toimilla, 
joiden tavoitteena on osaamiskeskusten 
perustaminen, yliopistojen 
nykyaikaistaminen, tieteellisten välineiden 
hankinta, paikallinen teknologian siirto, 
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uusien ja spin-off-yritysten tukeminen ja 
teollisuuden ja korkeakoulujen välinen 
vuorovaikutus paikallisella tasolla. Näin 
luodaan "huippuosaamisen portaikko", 
jolla kavennetaan unionin enemmän ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden välistä 
kuilua ja tuetaan unionin älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotannollisia investointeja, jotka 
edistävät kestävien työpaikkojen luomista 
ja säilyttämistä sellaisten suorien 
investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);

a) tuotannollisia investointeja, jotka 
edistävät kestävien työpaikkojen luomista 
ja säilyttämistä ensisijaisesti sellaisten 
suorien investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) investointeja sosiaali-, terveydenhuolto-
ja koulutusalojen infrastruktuureihin;

c) investointeja sosiaali-, terveydenhuolto-
ja koulutusalojen infrastruktuureihin
asettaen etusijalle vähiten kehittyneet 
alueet ja sosioekonomisesti heikoimmassa 
asemassa olevat alueet;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) alueiden omien mahdollisuuksien d) investointeja, jotka on suunnattu
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kehittämistä tukemalla alue- ja 
paikallistason tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoimintaa. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

alueiden omien tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseen 
alueellisella ja paikallisella tasolla muun 
muassa perustamalla klustereita. Tällaisia
toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Perustelu

Tarkoitus on saattaa teksti luettavammaksi ja siirtää sitä selvemmin kohti T&K&I:tä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä pienimuotoiseen 
infrastruktuuriin;

i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä 
tutkimusinfrastruktuuriin, mukaan 
luettuna tarvittava edellytyksiä luovat 
infrastruktuurit;

Perustelu

"Edellytyksiä luovat infrastruktuurit" on sisällytetty, jotta laajakaistainfrastruktuuri-
investoinnit olisivat mahdollisia tämän temaattisen keskittämisen nojalla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yrityksille, erityisesti pk-yrityksille 
tarjottava tuki ja palvelut;

ii) yrityksille, erityisesti pk-yrityksille 
tarjottava tuki ja palvelut innovoinnin 
tehostamiseksi yrityksissä;



PE486.187v03-00 10/36 AD\905588FI.doc

FI

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) julkisille tutkimus- ja innovointitahoille 
tarjottava tuki ja yritysten investoinnit 
teknologiaan ja soveltavaan tutkimukseen;

iii) (enimmäkseen julkisille) tutkimus- ja 
innovointitahoille tarjottava tuki ja 
yritysten investoinnit teknologiaan ja 
soveltavaan tutkimukseen; tähän sisältyy 
huipputason tutkimuslaitosten 
perustaminen esimerkiksi Horisontti 
2020 -ohjelman kilpailujen puitteissa sekä 
kaikkien sellaisten toimien –
kansainvälisesti kilpailukykyiset palkat 
mukaan lukien – tukeminen, joilla 
varmistetaan näiden laitosten 
kansainvälinen houkuttelevuus;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto alueiden, kaupunkien ja 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa;

iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto alueiden, kaupunkien ja 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristö-, tiede- ja tutkimusalan 
toimijoiden kanssa;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) julkisille ja yksityisille 
organisaatioille tarjottava tuki 
terveydenhoitojärjestelmän 
parantamiseksi;
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tekninen apu. e) tekninen apu kaikille hallinnon tasoille 
ja hallintoelimille, jotka toimivat 
innovoinnin parissa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näiden toimenpiteiden tehostamiseksi on 
tärkeää ottaa käyttöön innovointiin 
liittyvät julkisia hankintoja koskevat 
sopimukset tai julkisia hankintoja 
koskevat esikaupalliset sopimukset. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneemmillä alueilla EAKR:sta ei 
tueta infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Kehittyneemmillä alueilla EAKR:sta ei 
tueta ensisijaisesti infrastruktuuri-
investointeja, joilla kansalaisille tarjotaan 
peruspalveluja ympäristön, liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa; ja

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) vähintään 20 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
osoitettava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 4 kohdassa.

Poistetaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) vähintään 6 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
osoitettava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 4 kohdassa.

ii) vähintään 15 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
osoitettava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 4 kohdassa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i 
alakohdassa säädetään, vähintään 60 
prosenttia EAKR:n kansallisen tason 
kokonaisresursseista on osoitettava 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun 
temaattiseen tavoitteeseen alueilla, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
EU-25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
mutta jotka ovat kelpoisia saamaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 82 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdassa määritellyn 
siirtymävaiheen tai kehittyneempien 
alueiden tukea ohjelmakaudella 2014–
2020.

Poistetaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin tukeminen:

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen,
innovoinnin ja eurooppalaisten 
koulutuskeskusten tarjoaman 
koulutuksen laadun parantamisen
tukeminen:

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimus- ja innovointitoiminnan
infrastruktuurin parantaminen, alan 
huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin 

a) teknologiaan tehtävien tutkimus- ja 
innovointi-investointien lisääminen, alan 
huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin 
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Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten edistäminen;

Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten perustamisen, 
päivittämisen ja toiminnan edistäminen, 
mukaan luettuna edellytyksiä luovat 
infrastruktuurit ja mahdollisuudet tuottaa 
synergiaa muiden yhteisön ohjelmien 
kanssa esimerkiksi kilpailtaessa 
Horisontti 2020 -ohjelman huipputason 
tutkimuslaitosten perustamisesta;

Perustelu

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, spin-off-
yritysten, uusyritysten, sosiaalisten ja 
organisatoristen innovaatioiden ja 
julkisten palveluiden sovellusten, 
ekoinnovoinnin, kysynnän tukemisen, 
T&I-yhteishankkeiden, huippuosaamisen 
verkostojen, kansallisten/alueellisten 
tutkimuslaitosten ja teknologiakeskusten, 
osaamiskeskusten ja tiedepuistojen, 
tohtori- ja maisterikoulutuksen,
klustereiden ja avoimen innovoinnin 
edistäminen älykkään erikoistumisen 
avulla;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) korkeasti koulutettujen henkilöiden 
valmiuksien kehittämisen vahvistaminen, 
mukaan luettuna tutkijoiden koulutus ja 
liikkuvuus sekä huippuosaamiskeskukset;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) asianmukaisten yhteyksien ja 
yhteisvaikutusten tukeminen EU:n 
Horisontti 2020 -ohjelman kanssa;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) teknologisen ja soveltavan tutkimuksen, 
pilottituotantolinjojen, tuotteiden varhaisen 
validoinnin sekä kehitystä vauhdittaviin 
teknologioihin liittyvien edistyneiden 
tuotantotekniikoiden ja ensituotannon sekä 
yleiskäyttöisten teknologioiden 
levittämisen tukeminen;

c) teknologisen ja soveltavan tutkimuksen, 
pilottituotantolinjojen, henkilöresurssien, 
tuotteiden varhaisen validoinnin sekä 
kehitystä vauhdittaviin teknologioihin 
liittyvien edistyneiden tuotantotekniikoiden 
ja ensituotannon sekä yleiskäyttöisten 
teknologioiden levittämisen tukeminen 
hyödyntämällä yhteistyötä tutkimus- ja 
opetusalan toimijoiden kanssa, 
teknologian siirtoa, sovellettua tutkimusta 
sekä teknologian kehittämis- ja 
demonstrointilaitoksia, jotta yrityksiä 
voidaan auttaa kehittämään 
innovatiivisempia tuotteita, prosesseja, 
markkinointia ja palveluja sekä
monipuolistamaan kansallista/alueellista 
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taloutta uusien korkean kasvun 
toimintojen avulla;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) valmiuksien kehittämisen tukeminen, 
jotta tutkimuksesta ja innovoinnista (T&I) 
juontuvia uusia ideoita voidaan nopeasti 
hyödyntää taloudellisesti; tähän sisältyy 
klustereiden tukeminen, 
yhteistyökumppanuudet tutkimuksen, 
opetuksen ja innovoinnin alojen 
toimijoiden välillä, mukaan luettuna 
teollisuudenalakohtaiset tutkimus- ja 
innovointifoorumit, T&I-
yritysinfrastruktuurit ja T&I-
yritysneuvontapalvelujen edistäminen 
myös palvelujen, luovan toiminnan 
keskittymien, kulttuuriteollisuuden ja 
luovan alan sekä pilotti- ja 
demonstrointitoimien aloilla ja 
innovatiivisten tuotteiden kysynnän 
lisääminen myös julkisten hankintojen ja 
innovaatioita koskevien julkisten 
tarjouspyyntöjen kautta jaettavan 
hankerahoituksen avulla;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2) tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, 2) tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, 
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käytön ja laadun parantaminen: käytön ja laadun parantaminen Euroopan 
digitaalistrategian tavoitteiden mukaisesti 
seuraavin keinoin:

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto;

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto sekä 
tuki sille, että hyväksytään nousevan 
teknologian ja digitaalitalouden verkosto, 
sekä avoimet, kohtuuhintaiset, 
toteuttamiskelpoiset ja kauaskantoiset 
toisen sukupolven liityntäverkot aloilla, 
joilla ei ole saatu riittävästi rahoitusta 
yksityisin investoinnein tai joilla 
markkinat eivät pysty huolehtimaan 
asiasta;

pitkän aikavälin investointimallit on 
toteutettava yhdenmukaisesti EU:n 
laajakaistainvestointeja koskevan 
ohjeistuksen ja valtiontukisääntöjen 
kanssa; toteutuksella on vahvistettava 
alueellista innovointia ja kilpailukykyä, 
varmistettava kilpailun korkea taso sekä 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikille markkinatoimijoille; syntyvän 
infrastruktuurin olisi mahdollistettava 
palvelujen jaottelu loppukäyttäjän tasolla, 
palvelujen erottelu, verkkojen päästä 
päähän -yhteentoimivuus sekä 
operaattorien ja palveluntarjoajien 
riippumattomuus;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jos Euroopan digitaalistrategian 
peruslaajakaistatavoitetta ei saavuteta 
vuoteen 2013 mennessä, voidaan antaa 
lupa tukea investointeja siten, että vielä 
ilman laajakaistayhteyttä olevan väestön 
yhteydet katetaan satelliitilla;

Perustelu

Investointiprioriteetti ei sisälly yksiköiden valmisteluasiakirjaan, mutta se on kuitenkin 
linjassa Euroopan digitaalistrategian kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sähköisiin viranomaispalveluihin, 
verkko-opetukseen, tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseen ja sähköisiin 
terveydenhoitopalveluihin liittyvien tieto-
ja viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

c) sellaisten tieto- ja viestintätekniikan
sovellusten kehittäminen ja parantaminen, 
joilla tuetaan tuleviin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamista ja 
mahdollisuuksien hyödyntämistä; näitä 
haasteita ja mahdollisuuksia ovat 
esimerkiksi verkko-opetus, sähköiset 
terveydenhoitopalvelut, väestön 
ikääntyminen, hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen, resurssitehokkuus, 
koulutus, osallistuminen 
tietoyhteiskuntaan, sähköiset 
kulttuuripalvelut, energiatehokkuus, 
integroidut tieto- ja viestintätekniikan 
ratkaisut älykkäille kaupungeille, 
kuluttajille tiedottaminen ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen 
sekä sähköiset 
viranomaispalvelusovellukset, joiden 
tavoitteena on parantaa innovointia, 
viranomaisten palvelujen 
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nykyaikaistamista ja näiden palvelujen 
saatavuutta kansalaisille, mukaan 
luettuina syrjäytyneet ja vammaiset 
henkilöt;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttökoulutuksen edistäminen;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

3) pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
kestävyyden parantaminen:

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden 
taloudellista hyödyntämistä ja tukemalla
uusien yritysten luomista; 

a) naisten ja miesten yrittäjyyden 
edistäminen ja uusien yritysten ja 
yrityshautomoiden luomisen tukeminen 
aloilla, joilla EU:lla on mittavia 
yhteiskunnallisia haasteita erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden ja 
tutkimustulosten taloudellista 
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hyödyntämistä, tarjoamalla edellytyksiä 
luova infrastruktuuri ja huolehtimalla pk-
yritysten riittävistä rahoitusjärjestelyistä;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien liiketoimintamallien luominen 
pk-yrityksille etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;

b) uusien liiketoimintamallien luominen 
pk-yrityksille ja niiden soveltaminen, 
mukaan luettuina uudet arvoketjut ja 
markkinointijärjestöt, etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yrittäjyyden edistäminen, mukaan 
luettuina aloituspääoman, takuiden, 
lainojen, välirahoituksen ja alkupääoman 
tarjoaminen rahoitusvälineiden kautta 
sekä liiketoimintasuunnitelmien 
kehittämistuki;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) uusien ideoiden ja tutkimustulosten 
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kaupallisen hyödyntämisen edistäminen 
ja osaamisvaltaisempien yritysten 
luominen keinoilla, jotka on räätälöity pk-
yritysten tarpeisiin niiden eri 
kehitysvaiheissa ja innovointiarvoketjua 
mukaillen;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) yritysneuvontapalvelujen edistäminen 
erityisesti aloilla, jotka liittyvät 
liiketoiminnan aloittamiseen, 
liiketoiminnan siirtämiseen, pääsyyn 
uusille markkinoille, 
liiketoimintastrategiaan ja seurantaan, 
teknologian siirtoon ja ennakointiin sekä 
käyttäjäystävälliseen ja designlähtöiseen 
innovointiin, ja innovoinnin hallinnan 
valmiuksien sekä tällaisten palvelujen 
kehittämisen ja käytön edistäminen;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) verkkovälineiden kehittämisen 
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tukeminen, jotta pk-yrityksille voidaan 
tarjota kohdennettua tietoa ja helpottaa 
niitä koskevia sääntelymenettelyjä 
erityisesti julkisten hankintojen, 
työlainsäädännön, sosiaaliturvan, 
verotuksen ja standardoinnin aloilla;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b e) pk-yritysten kehittäminen 
eurooppalaisiin ja alueellisiin haasteisiin 
liittyvillä nousevilla aloilla, kuten luova 
ala ja kulttuuriteollisuus, matkailun uudet 
muodot ja uusia yhteiskunnallisia 
vaatimuksia ilmentävät innovatiiviset 
palvelut tai ikääntyvään väestöön liittyvät 
tuotteet ja palvelut, hoito- ja 
terveyspalvelut, ekoinnovoinnit, 
vähähiilinen talous ja energiatehokkuus 
sekä koordinointi julkisten hankintojen 
kanssa, jotta vauhditettaisiin 
innovatiivisten ratkaisujen yleistymistä 
markkinoilla näihin haasteisiin 
vastaamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b f) palvelujen ja tuotteiden 
kehitysvalmiuksien luomisen ja 
lisäämisen tukeminen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b g) pk-yritysten kehittäminen Euroopan 
ja alueellisen tason haasteisiin liittyvillä 
kehittyvillä aloilla, kuten 
kulttuuriteollisuus ja luovat alat, 
matkailun uudet muodot 
kulttuurimatkailu mukaan lukien, 
innovatiiviset palvelut, jotka heijastelevat 
uusia yhteiskunnallisia tarpeita, sekä 
tuotteet ja palvelut, jotka liittyvät 
ikääntyvään väestöön, terveydenhoitoon 
ja hyvinvointiin, ekoinnovointiin, 
vähähiiliseen talouteen ja luonnonvarojen 
tehokkaaseen käyttöön, ja koordinointi 
julkisten hankintojen kanssa, jotta 
voitaisiin vauhdittaa edellä mainittuihin 
haasteisiin liittyvien innovatiivisten 
ratkaisujen yleistymistä markkinoilla;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritysten energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energiamuotojen käytön 
edistäminen;

b) pk-yritysten energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energiamuotojen käytön 
lisääminen;
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;

c) energiatehokkuuden, 
energiatehokkuutta koskevien sopimusten 
laajemman käytön ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
erityisesti julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennusten peruskorjauksessa;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

e) kaupunkialueiden tehokkaiden ja 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien 
energiastrategioiden ja niitä koskevien 
toimenpiteiden edistäminen, mukaan 
luettuina julkiset valaistusjärjestelmät ja 
älykkäät energiaverkot ja niiden 
mukauttaminen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) innovatiivisten järjestelmien ja 
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erityisesti pienimuotoisten lämmitys- ja 
sähköjärjestelmien edistäminen;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) energiatehokkuus ja uusiutuvalla 
energialla toimiva lämmitys ja jäähdytys 
julkisissa rakennuksissa, erityisesti 
päästöttömien ja positiivisen energian 
rakennuksien demonstrointi sekä 
nykyisten rakennusten peruskorjaus yli 
kustannusoptimaalisen tason;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) innovatiivisten uusiutuvia 
energialähteitä käyttävien teknologioiden 
ja erityisesti Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa ja 
energia-alan etenemissuunnitelmassa 
2050 mainittujen teknologioiden 
käyttäminen toisen ja kolmannen 
sukupolven biopolttoaineiden ohella;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely. 
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) mereen perustuvan uusiutuvan 
energian, kuten vuorovesi- ja 
aaltoenergian, tuotannon käyttöönoton 
tukeminen;

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista:

7) intermodaalisen kestävän liikenteen ja 
liikkuvuuden edistäminen keskittyen
pullonkaulojen poistamiseen ja rajat 
ylittävien liikenneyhteyksien aukkojen 
paikkaamiseen kestävissä ja 
intermodaalisissa 
liikenneinfrastruktuureissa:

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen ja 
kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen;

c) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen ja 
kestävän kaupunkiliikenteen ja 
kaupunkien välisen liikenteen
edistäminen;
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kaupunkiliikenteen 
nykyaikaistaminen ja sen tehokkuuden 
lisääminen;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen:

8) työllisyyden ja erityisesti vihreiden 
työpaikkojen luomisen edistäminen ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen:

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrityshautomoiden kehittäminen ja 
investointituki itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle ja 
yritysten perustamiselle;

a) yrityshautomoiden kehittäminen ja 
investointituki itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle, 
mikroyrityksille ja yritysten perustamiselle;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) investoinnit julkisten 
työvoimapalveluiden infrastruktuuriin;

c) investoinnit julkisten 
työvoimapalveluiden ja ammatillisten 
koulutuskeskusten infrastruktuuriin;
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuki sosiaalisille yrityksille; c) tuki osuus- ja yhteisötalouden 
yrityksille ja organisaatioille;

Perustelu

Osuus- ja yhteisötalouden yrityksille ja organisaatioille (osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt) annettava tuki on elintärkeää osuus- ja yhteisötalouden toimijoiden 
arvojen edistämiseksi Euroopassa ja heidän asemansa tunnustamiseksi EU:n 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luodaan huippuosaamista ja 
huippuosaamisen portaikkoa painottavan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman sekä 
valmiuksien kehittämistä ja älykästä 
erikoistumista korostavien 
rakennerahastojen välille parempaa 
synergiaa, täydentävyyttä ja 
yhteentoimivuutta edellyttäen, että nämä 
kaksi ohjelmaa yhdistävien siltojen 
rakentaminen on molemminsuuntaista.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoista voitaisiin rahoittaa 
välineitä ja laitteita, 
henkilöstövoimavarojen kehittämistä ja 
klustereiden luomista 
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Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ensisijaisilla aihealueilla ja niistä 
voitaisiin myöntää pieniä avustuksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
lähetettävien ehdotusten valmisteluun.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisilla ja alueellisilla varoilla 
voitaisiin osallistua rahoittamaan 
Euroopan tutkimusneuvostoa, Marie 
Curie -ohjelmaa tai yhteistyöhankkeita, 
jotka täyttävät huippuosaamista koskevat 
vaatimukset mutta joille ei voida antaa 
rahoitusta EU-varojen puutteen vuoksi. 
Horisontti 2020 -puiteohjelma voisi 
myöntää "huippuosaamista koskevan 
sinetin" myönteisesti arvioimilleen 
hankkeille, jotka eivät ole budjettivarojen 
niukkuuden vuoksi muuten saaneet 
rahoitusta.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoista voitaisiin rahoittaa 
kokonaan tai osittain jatkotoimia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimushankkeille (esimerkiksi kokeilu-
ja esittelyhankkeet).

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 e kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Rakennerahastoja voitaisiin käyttää 
tutkimustulosten hyödyntämiseksi siten, 
että edistettäisiin tiedon helppoa 
saatavuutta tai helpotettaisiin 
tutkimustiedon taloudellista tai 
yhteiskunnallista hyödyntämistä.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi suositeltavaa tarkastella 
mahdollisuutta perustaa eurooppalaisen 
tutkimusyhteistyön edistämiseksi koko 
Euroopan laajuinen yhteinen rahasto, 
jota rahoitetaan rakennerahastoista.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä on määritelty 
yhteiset indikaattorit, joita on tarvittaessa 
käytettävä asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 24 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. Yhteisten 
indikaattorien perustasona käytetään 
nollaa, ja kumulatiiviset tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022.

Tämän asetuksen liitteessä on määritelty 
yhteiset indikaattorit, joita on tarvittaessa 
käytettävä jäsenvaltioiden ja alueiden
kuulemisen jälkeen asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Yhteisten indikaattorien perustasona 
käytetään nollaa, ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Perustelu

Rahaston edunsaajina alueet ovat avainasemassa indikaattorien määrittelyssä.

Tarkistus 67
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koulutusalalla on tarpeen käyttää 
erityisindikaattoria.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueiden kestävä kehitys Kaupunkialueiden kestävä ja osallistava
kehitys

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:n toimenpideohjelmista tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä 
toimenpiteitä kaupunkialueiden 
taloudellisten, ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien sekä sosiaalisten haasteiden 
ratkaisemiseksi.

1. EAKR:n toimenpideohjelmista tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää ja osallistavaa
kehitystä strategioin, joihin sisältyy 
yhdennettyjä toimenpiteitä 
kaupunkialueiden taloudellisten, 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien sekä 
sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
kumppanuussopimusta varten luettelo 
kaupungeista, joissa kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä edistäviä yhdennettyjä 
toimenpiteitä tullaan toteuttamaan, sekä 

2. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
yhteistyössä alueviranomaisten kanssa
kumppanuussopimusta varten luettelo 
kaupungeista, joissa kaupunkialueiden 
kestävää ja osallistavaa kehitystä edistäviä 
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määritettävä kansallisella tasolla 
ohjeellinen vuotuinen jako näihin toimiin.

yhdennettyjä toimenpiteitä tullaan 
toteuttamaan, sekä määritettävä 
kansallisella tasolla ohjeellinen vuotuinen 
jako näihin toimiin.

Perustelu

EU:n koheesio- ja kaupunkikehityspolitiikan kannalta on tärkeää korostaa alueviranomaisten 
tärkeää roolia, sillä ne ovat elimiä, jotka ohjaavat ja täytäntöönpanevat ohjelma-asiakirjoissa 
vahvistettuja toimintastrategioita.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 51 artiklan mukaisesti 
kaupunkialueiden kehitysfoorumin, jolla 
edistetään kaupunkien valmiuksien 
kehittämistä, kaupunkien välistä 
verkostoitumista ja unionin tasolla tehtävää 
kokemusten vaihtoa kaupunkipolitiikasta 
EAKR:n investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
liittyvillä aloilla.

1. Komissio perustaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 51 artiklan mukaisesti yhteistyössä 
alueiden komitean kanssa ja 
asiaankuuluvien alueyhteistyöohjelmien 
tuella kaupunkialueiden kehitysfoorumin, 
jolla edistetään kaupunkien valmiuksien 
kehittämistä ja verkostoitumista sekä 
poliittista vuoropuhelua ja unionin tasolla 
tehtävää kokemusten vaihtoa 
kaupunkipolitiikasta erityisesti EAKR:n 
investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään ja 
osallistavaan kehitykseen liittyvillä aloilla.

Perustelu

Ei ole mitään syytä rajoittaa verkostojen soveltamisalaa ja kokemusten vaihtoa kaupunkien 
välillä. Urban-aloite on edelleenkin hyvin tärkeä kaupungeille, jotka eivät osallistu foorumiin, 
mutta siitä voisi myös tulla ohjelma, jolla yhteistyötä laajennetaan kaupunkien välillä sekä 
foorumin sisä- että ulkopuolella.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
kehitysfoorumiin osallistuvien kaupunkien 
luettelon, joka perustuu 
kumppanuussopimuksissa oleviin 
luetteloihin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
kehitysfoorumiin osallistuvien 
kaupunkialueiden ja kaupunkien luettelon, 
joka perustuu kumppanuussopimuksissa 
oleviin luetteloihin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Luettelo sisältää enintään 300 kaupunkia, 
joita saa olla samassa jäsenvaltiossa 
enintään 20. Kaupungit valitaan seuraavin 
perustein:

Luettelo sisältää enintään 300 kaupunkia, 
joita saa olla samassa jäsenvaltiossa 
enintään 20. Kaupunkien joukossa on 
oltava myös keskikokoisia ja pienempiä 
kaupunkeja. Kaupungit valitaan seuraavin 
perustein:

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kaupunkien konkreettisiin 
hankkeisiin sisällytetty yhdennetty 
strategia, joka jäsenvaltioiden on valintaa 
varten pyydettävä ja jossa otetaan 
huomioon luonnonvarojen ja 
historiallisten arvojen tuoma lisäarvo ja 
sen vaikutus tuotantoon ja työllisyyteen.

Tarkistus 75
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) historiallisten kaupunkien 
kunnostaminen, Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahankkeisiin 
mukautumista koskevat kokonaisuudet, 
liikenneyhteydet, tieto- ja 
viestintätekniikka, energia-asiat ja 
vammaisten tarpeet.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) kaupunkien ja talojen 
kunnostaminen katastrofien jälkeen.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueiden kestävän kehityksen 
innovatiiviset toimenpiteet

Kaupunkialueiden kestävän ja osallistavan
kehityksen innovatiiviset toimenpiteet

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:sta voidaan komission aloitteesta 
tukea kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen innovatiivisia toimenpiteitä 
osuudella, joka on enintään 0,2 prosenttia 
EAKR:n vuotuisesta kokonaistuesta. 

1. EAKR:sta voidaan komission aloitteesta 
tukea kaupunkialueiden kestävän ja 
osallistavan kehityksen innovatiivisia 
toimenpiteitä osuudella, joka on enintään 
0,2 prosenttia EAKR:n vuotuisesta 
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Toimenpiteet käsittävät tutkimuksia ja 
pilottihankkeita, joilla määritetään tai 
testataan unionin tasolla merkittäviä uusia 
ratkaisuja, jotka liittyvät kaupunkialueiden 
kestävään kehitykseen.

kokonaistuesta. Toimenpiteet käsittävät 
tutkimuksia ja pilottihankkeita, joilla 
määritetään tai testataan unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja, jotka liittyvät 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi
ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2014.

2. Siirretään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi 
1 päivästä tammikuuta 2014.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan samanpituisiksi kausiksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko – 1 a otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten indikaattoreiden tulisi 
tarvittaessa olla sukupuolen mukaan 
eriytettyjä.
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