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Tarkistus 39
Hermann Winkler

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 
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.

(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 
perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joita on 
kaudella 2007–2013 tuettu 
lähentymistavoitteen perusteella.

Or. de

Tarkistus 40
Ioan Enciu

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 
perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 

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

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.

Or. ro

Tarkistus 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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.

(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 
perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuteen. 
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.

Or. en

Tarkistus 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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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 
yhteisvaikutusmahdollisuudet Horisontti 
2020 -puiteohjelman kanssa. Vain tällä 
tavoin uusista tutkimuslaitoksista voi tulla 
keskuksia, jotka vetävät puoleensa 
innovatiivisia yrityksiä ja kehittyvät 
tutkimus- ja innovointiklustereiden 
ytimiksi.

Or. de

Perustelu

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
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werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 43
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti EAKR:n olisi muiden yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen tavoin 
edistettävä niiden tavoitteiden 
saavuttamista, jotka sisältyvät EU:n 
puitekehykseen vuoteen 2020 ulottuville 
romanien integraatiota edistäville 
kansallisille strategioille, avustamalla 
sellaisten integroitujen toimenpiteiden 
rahoittamisessa, joiden tarkoituksena on 
varmistaa romaneille vähintään 
syrjimätön pääsy koulutukseen ja 
työelämään sekä syrjimätön 
terveydenhuoltopalvelujen ja asuntojen 
saatavuus.

Or. ro

Tarkistus 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 

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

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.

Or. en

Tarkistus 45
Ioan Enciu

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 kestävän ja 
osallistavan 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.

Or. ro

Tarkistus 46
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Niiden kokemusten perusteella, joita on 
saatu kaupunkialueiden kestävään 
kehitykseen liittyvien toimenpiteiden 

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

toimenpiteiden integroinnista EAKR:n 
kaudella 2007–2013 tuettuihin 
toimenpideohjelmiin, ja tällaisen toiminnan 
vahvuudet huomioon ottaen olisi unionin 
tasolla ryhdyttävä luomaan 
kaupunkialueiden kehitysfoorumia.

Or. ro

Tarkistus 47
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

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 kestävää ja osallistavaa
kehitystä, jotta voidaan määrittää tai testata 
unionin tasolla merkittäviä uusia ratkaisuja.

Or. ro

Tarkistus 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

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 yhdennettyä 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä, jotta 
voidaan määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja.

Or. en
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Tarkistus 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artiklan 1 kohta

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 ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen. Rakennerahastoja tulisi 
hyödyntää täysimääräisesti alueiden 
valmiuksien kehittämiseksi sellaisten 
kohdennettujen toimien avulla, joiden 
tavoitteena on osaamiskeskusten 
perustaminen, yliopistojen 
nykyaikaistaminen, tieteellisten välineiden 
hankinta, paikallinen teknologian siirto, 
uusien ja spin-off-yritysten tukeminen ja 
teollisuuden ja korkeakoulujen välinen 
vuorovaikutus paikallisella tasolla. Siten 
mahdollistettaisiin huippuosaamisen 
portaikon kehittäminen, minkä ansiosta 
kyseiset alueet voisivat laadun ja 
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huippuosaamisen perusteella osallistua 
täysimääräisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 51
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artiklan 1 kohta

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 ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
sekä demografisten haasteiden kanssa 
kamppailevien alueiden uudistaminen.

Or. de

Tarkistus 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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) aineellisia ja aineettomia investointeja, 
jotka edistävät kestävien työpaikkojen 
luomista ja säilyttämistä sellaisten suorien 
investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan yksinomaan pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset);
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Or. en

Tarkistus 53
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 sellaisten suorien 
investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset);

Or. de

Tarkistus 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

b a) rakennusten ja kuljetusalan 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tehtäviä investointeja, joissa keskitytään 
erityisesti asuinrakennusten 
energiatehokkuuteen;

Or. ro

Tarkistus 55
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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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;

Or. ro

Tarkistus 56
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä pienimuotoiseen
infrastruktuuriin;

i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä infrastruktuuriin;

Or. de

Tarkistus 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) innovoinnin tehostamiseksi yrityksissä, 
erityisesti pk-yrityksissä, ja kaupallisen 
toiminnan tehostamiseksi kaupunkien 
keskustoissa tarjottava tuki ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 58
Herbert Reul, Norbert Glante
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) 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;

Or. de

Perustelu

Ks. myös johdanto-osan kappale 5 a (uusi). Kansainvälisten huippututkijoiden sekä 
innovatiivisten yritysten houkuttelemiseksi alueiden on luotava kattavasti houkuttelevat 
toimintaedellytykset. Tähän sisältyvät tutkijoiden kansainvälisesti kilpailukykyiset palkat, 
mutta myös esimerkiksi englanninkielisen kouluopetuksen tarjonta, teollisuusalueet ja 
uudenaikaiset hallinnon verkkopalvelut. Alueiden olisi voitava käyttää niihin EAKR:n varoja.

Tarkistus 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) julkisille tai yksityisille tutkimusta 
harjoittaville organisaatioille ja 
innovointitahoille tarjottava tuki ja 
yritysten investoinnit teknologiaan ja 
soveltavaan tutkimukseen;

Or. en
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Tarkistus 60
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 61
Hermann Winkler

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;

Or. de

Tarkistus 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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;

Or. en
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Tarkistus 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en

Tarkistus 64
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artiklan – 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 infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla, mutta tukea 
voidaan tarjota innovatiivisiin 
ratkaisuihin, jotka koskevat 
ekosysteemipalveluita, biologista 
monimuotoisuutta sekä vihreää 
infrastruktuuria, ympäristöystävällisiä 
liikenneratkaisuja ja vihreää tieto- ja 
viestintätekniikkaa.

Or. en

Tarkistus 65
Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
3 artiklan – 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.

Or. de

Tarkistus 66
Hermann Winkler

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

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.

Or. de

Tarkistus 67
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 

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

[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 3, 4 ja 6 kohdassa; ja

Or. en

Tarkistus 68
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 69
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) vähintään 25 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa;

Or. en
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Tarkistus 70
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i) vähintään 50 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;

i) vähintään 60 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;

Or. en

Tarkistus 71
Kent Johansson

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.

Or. en

Tarkistus 72
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

ii) vähintään 6 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 

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

osoitettava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 73
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Or. en

Tarkistus 74
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

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 

Poistetaan.
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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.

Or. de

Tarkistus 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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:

Or. en

Tarkistus 76
Herbert Reul, Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkimus- ja innovointitoiminnan 
infrastruktuurin parantaminen, alan 
huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin 
Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten edistäminen;

(a) tutkimus- ja innovointitoiminnan 
infrastruktuurin parantaminen, alan 
huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin 
Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten edistäminen, kun on 
mahdollisuuksia luoda yhteisvaikutusta 
muiden yhteisön ohjelmien, esimerkiksi 
jonkin Horisontti 2020 -ohjelman 
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huipputason tutkimuslaitosten 
perustamista koskevan kilpailun kanssa;

Or. de

Perustelu

Ks. myös johdanto-osan kappale 5 a (uusi). Lukuisat alueelliset kilpailut ovat osoittaneet, että 
tämä väline on omiaan luomaan huippuosaamista. Myös niillä alueilla, jotka eivät kuulu 
voittajiin, kilpailut parantavat innovointiympäristöä ja käynnistävät siten merkittävää 
myönteistä kehitystä.

Tarkistus 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimus- ja innovointitoiminnan
infrastruktuurin parantaminen, alan 
huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin 
Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten edistäminen;

a) tutkimuksen, innovointitoiminnan
infrastruktuurin ja teknologiainvestointien
parantaminen, alan huippuosaamisen 
kehittäminen ja etenkin Euroopan laajuisia 
etuja tuottavien osaamiskeskusten 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 78
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

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

tukemisen, verkostoitumisen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 79
Kent Johansson

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, 
sosiaalisten ja organisatoristen 
innovaatioiden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoitumisen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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, 
henkilöstövoimavarojen, tuotteiden 
varhaisen validoinnin sekä kehitystä 
vauhdittaviin teknologioihin liittyvien 
edistyneiden tuotantotekniikoiden ja 
ensituotannon sekä yleiskäyttöisten 
teknologioiden levittämisen tukeminen;
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Or. en

Tarkistus 81
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus- ja kehitystoimintaan 
perustuvien uusien ideoiden nopeaa 
taloudellista hyödyntämistä koskevien 
valmiuksien kehittämisen tukeminen, 
johon kuuluu tuki klustereille, 
tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin 
toimijoiden välisille 
yhteistyökumppanuuksille 
teollisuudenalakohtaiset tutkimus- ja 
innovointifoorumit mukaan lukien, 
yritysten tutkimuksen ja innovoinnin 
infrastruktuureille, tutkimusta ja 
innovointia koskevan yritysneuvonnan 
edistämiselle, myös luovuuskeskusten, 
kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen 
sekä sosiaalisten innovaatioiden aloilla, 
kokeilu- ja esittelyhankkeille sekä 
innovatiivisten tuotteiden kysynnän 
edistämiselle myös julkisten hankintojen 
ja julkisten innovaatioita koskevien 
tarjouspyyntöjen kautta jaettavan 
hankerahoituksen avulla;

Or. en

Tarkistus 82
Hermann Winkler

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

c a) pk-yritysten innovointikyvyn käyttöön 
ottaminen, johon sisältyvät 
asiaankuuluvat neuvontapalvelut, sekä 
pk-yrityksissä tehtävän soveltavan ja 
tulossuuntautuneen tutkimuksen ja 
kehittämisen tukeminen, jossa tuotteita ja 
prosesseja koskevat innovaatiot otetaan 
tasavertaisesti huomioon;

Or. de

Tarkistus 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Tarkistus 84
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

3) pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
kestävyyden parantaminen:
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Or. en

Tarkistus 85
Hermann Winkler

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) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista ja yritysten luovutusta; 
pk-yritysten liitännäis- ja 
vakautustukitoimien edistäminen sekä 
yksittäisten yritysten investointien 
edistäminen;

Or. de

Tarkistus 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden taloudellista
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista erityisesti aloilla, joilla 
pyritään ratkaisemaan EU:n suuria 
yhteiskunnallisia haasteita;

Or. en

Tarkistus 87
Kent Johansson
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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) sekä miesten että naisten yrittäjyyden 
edistäminen erityisesti helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista;

Or. en

Tarkistus 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 muun muassa vihreiden 
yritysten kehittämistä, paikallisille 
markkinoille pääsyä ja 
kansainvälistymistä varten;

Or. en

Tarkistus 89
Hermann Winkler

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, 
asiaankuuluvat neuvontapalvelut mukaan 
luettuna, luominen ja soveltaminen pk-
yrityksille etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;
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Or. de

Tarkistus 90
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 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;

Or. en

Tarkistus 91
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) mentoroinnin ja neuvonnan 
tukeminen, erityisesti pk-yritysten eri 
kategorioita edustavien 
välittäjäorganisaatioiden koulutuksessa ja 
toiminnassa;
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Or. en

Tarkistus 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b b) yritystukipalveluiden tarjoamisen 
edistäminen, erityisesti ekoinnovointia, 
luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja 
ympäristön suojelun tason hallintaa 
tukevien palveluiden osalta;

Or. en

Tarkistus 93
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Tarkistus 94
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritysten energiatehokkuuden ja (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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uusiutuvien energiamuotojen käytön 
edistäminen;

versioon.)

Or. de

Tarkistus 95
Silvia-Adriana Ţicău

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 ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön lisääminen 
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;

Or. ro

Tarkistus 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen ja niiden 
muokkaaminen hiilipäästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 97
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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



PE488.025v01-00 30/49 AM\900826FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

e) kaupunkialueiden tehokkaiden ja 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien
energiastrategioiden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 98
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen;

a) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
ekosysteemeihin perustuvalla tavalla 
kohdennettujen investointien tukeminen;

Or. en

Tarkistus 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

6) ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen;

Or. en
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Tarkistus 100
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) ekoinnovointia sekä pk-yritysten 
ympäristön suojelun tason ja julkisten 
palveluiden ympäristötehokkuuden 
parantamista edistävien 
ympäristöpalvelujen tarjoamisen 
kehittäminen ja tukeminen;

Or. en

Tarkistus 101
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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:

Or. en

Tarkistus 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

d a) kaupunkiliikenteen 
nykyaikaistaminen ja sen tehokkuuden 
lisääminen;

Or. ro

Tarkistus 103
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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:

Or. en

Tarkistus 104
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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;

Or. en
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Tarkistus 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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;

Or. en

Tarkistus 106
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tuki niiden romanien 
sosioekonomista osallistamista edistävien 
kansallisten strategioiden tavoitteiden 
täytäntöönpanolle kansallisella ja 
alueellisella tasolla, joiden tarkoituksena 
on varmistaa romaneille vähintään 
syrjimätön pääsy koulutukseen ja 
työelämään sekä syrjimätön 
terveydenhuoltopalvelujen ja asuntojen 
saatavuus;

Or. ro

Tarkistus 107
Patrizia Toia

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



PE488.025v01-00 34/49 AM\900826FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

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

Or. en

Tarkistus 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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 huippuosaamismerkin 
myönteisesti arvioimilleen hankkeille, 
jotka eivät ole budjettivarojen niukkuuden 
vuoksi muuten saaneet rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler
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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).

Or. en

Tarkistus 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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, 
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jota rahoitetaan rakennerahastoista.

Or. en

Tarkistus 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koulutusalalla on tarpeen käyttää 
erityisindikaattoria.

Or. en

Tarkistus 115
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueiden kestävä kehitys Kaupunkialueiden kestävä ja osallistava 
kehitys

Or. ro

Tarkistus 116
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR:n toimenpideohjelmista tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä 
toimenpiteitä kaupunkialueiden 

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

kaupunkialueiden taloudellisten, 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien sekä 
sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Or. ro

Tarkistus 117
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
kumppanuussopimusta varten luettelo 
kaupungeista, joissa kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä edistäviä yhdennettyjä 
toimenpiteitä tullaan toteuttamaan, sekä 
määritettävä kansallisella tasolla 
ohjeellinen vuotuinen jako näihin toimiin.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
kumppanuussopimusta varten luettelo 
kaupungeista, joissa kaupunkialueiden 
kestävää ja osallistavaa kehitystä edistäviä 
yhdennettyjä toimenpiteitä tullaan 
toteuttamaan, sekä määritettävä 
kansallisella tasolla ohjeellinen vuotuinen 
jako näihin toimiin.

Or. ro

Tarkistus 118
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 5 prosenttia kansalliselle tasolle 
osoitetuista EAKR:n resursseista on 
osoitettava kaupunkiympäristön kestävää 
kehitystä tukeville yhdennetyille 
toimenpiteille, jotka on annettu kaupunkien 
hallinnoitaviksi asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 99 artiklassa tarkoitettujen 
yhdennettyjen alueellisten investointien
kautta.

Vähintään 10 prosenttia kansalliselle 
tasolle osoitetuista EAKR:n resursseista on 
osoitettava kaupunkiympäristön kestävää 
kehitystä tukeville yhdennetyille 
toimenpiteille, jotka on annettu kaupunkien 
hallinnoitaviksi asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 99 artiklassa tarkoitettujen 
yhdennettyjen alueellisten investointien 
kautta.
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Or. ro

Tarkistus 119
Ioan Enciu

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 
kaupunkialueiden kehitysfoorumin, jolla 
edistetään kaupunkien valmiuksien 
kehittämistä, kaupunkien välistä 
verkostoitumista ja unionin tasolla tehtävää 
kokemusten vaihtoa kaupunkipolitiikasta 
EAKR:n investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään ja 
osallistavaan kehitykseen liittyvillä aloilla.

Or. ro

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

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.

Or. ro
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Tarkistus 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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:

Or. en

Tarkistus 122
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Luettelo sisältää enintään 1000 kaupunkia, 
joita saa olla samassa jäsenvaltiossa 
enintään 45. Kaupungit valitaan seuraavin 
perustein:

Or. ro

Tarkistus 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

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.

Or. en

Tarkistus 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

b c) kaupunkien ja talojen 
kunnostaminen katastrofien jälkeen.

Or. en

Tarkistus 126
Ioan Enciu
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueiden kestävän kehityksen 
innovatiiviset toimenpiteet

Kaupunkialueiden kestävän ja osallistavan
kehityksen innovatiiviset toimenpiteet

Or. ro

Tarkistus 127
Ioan Enciu

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

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

Or. ro

Tarkistus 128
Silvia-Adriana Ţicău

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.
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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.

Or. ro

Tarkistus 129
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukon otsikko 1 a (new)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten indikaattoreiden tulisi 
tarvittaessa olla sukupuolen mukaan 
eriytettyjä.

Or. en

Tarkistus 130
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tuotannolliset 
investoinnit

yritykset Avustuksia saavien yritysten määrä 

yritykset Muuta rahoitustukea kuin avustuksia saavien 
yritysten määrä
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yritykset Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten 
määrä

yritykset Uusien tukea saavien yritysten määrä

euro Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit pk-
yrityksiin (avustukset)

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

kokoaikavastaava Avustetuissa pk-yrityksissä luotujen työpaikkojen 
määrä

Matkailu vierailut Vierailujen määrä tuettuihin kohteisiin 

Tieto- ja 
viestintä-
teknologian 
infrastruktuuri

henkilömäärä Väestö, jonka saatavilla on siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä

Liikennemuoto

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai parannettujen rautateiden 
kokonaispituus
 josta TEN-T-liikenneverkot

Maantiet km Uusien rakennettujen maanteiden kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai parannettujen maanteiden 
kokonaispituus
josta TEN-T-liikenneverkot

Kaupunkiliikenn
e

henkilömatkat Tuetuilla kaupunkiliikennemuodoilla tehtyjen 
henkilömatkojen määrän lisäys

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla sisävesiliikenteen väylillä kuljetetun 
rahdin lisäys

Ympäristö

Kiinteä jäte tonni Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys

Vesihuolto henkilömäärä Parannetun vesihuollon piirissä olevan väestön 
lisäys

m3 Arvioitu vedenjakeluverkoston vuotojen 
väheneminen
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Jäteveden 
käsittely

asukasvastineluku Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan 
väestön lisäys

Kriisinehkäisy ja 
-hallinta

henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja muista 
torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

Maaperän 
ennallistaminen

hehtaari Ennallistetun maaperän kokonaispinta-ala

Maaperän 
sulkeminen 
rakentamisella

hehtaari Umpeen rakennetut maa-alueet

Biologisen
monimuotoisuus 
ja 
luonnonsuojelu

hehtaari Sellaisten luontotyyppien pinta-ala, joiden 
suojelutaso on parantunut

Tutkimus ja 
innovointi 

henkilömäärä Uusissa tai uudelleen varustetuissa 
tutkimusinfrastruktuureissa työskentelevän 
tutkimus- ja kehityshenkilöstön määrä  

yritykset Tukea saavien tutkimuslaitosten kanssa 
yhteistyötä tekevien yritysten määrä  

kokoaikavastaava Avustetuissa yksiköissä luotujen tutkimusalan 
työpaikkojen määrä 

euro Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit 
innovointiin tai T&K-hankkeisiin

yritykset Sellaisten yritysten määrä, jotka ovat saattaneet 
markkinoille uusia tai merkittävästi parannettuja 
tuotteita tuettujen innovaatioiden ja T&K-
hankkeiden tuloksena 

yritykset Sellaisten yritysten määrä, jotka ovat luoneet 
yritykselle uusia tai merkittävästi parannettuja 
tuotteita tuettujen innovaatioiden ja T&K-
hankkeiden tuloksena  

Energia ja 
ilmastonmuutos
Uusiutuvat 
energialähteet

megawatti Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin 
lisäys

Energiatehokkuu
s

kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on parantunut
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kWh/vuosi Julkisten rakennusten primäärienergian 
kulutuksen väheneminen

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien 
käyttäjien määrä

Kasvihuone-
kaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttitonni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu väheneminen 
CO2-ekvivalenttitonneina

Sosiaalinen 
infrastruktuuri
Lastenhoito ja 
koulutus

henkilömäärä Tuettujen lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuurien 
palvelujen kapasiteetti

Terveys henkilömäärä Tuettujen terveyspalvelujen kapasiteetti

Asuminen kotitaloudet Paremmista asumisolosuhteista hyötyvien 
kotitalouksien määrä

Kulttuuriperintö vierailut Vierailujen määrä tuettuihin kohteisiin

Kaupunkialueide
n kehitys

henkilömäärä Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden 
vaikutusalueella asuva väestö

neliömetri Uudet avoimet alueet kaupunkialueilla

neliömetri Uudet julkiset rakennukset tai liiketoimitilat 
kaupunkialueilla

neliömetri Uudet asunnot kaupunkialueilla

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Investoinnit
yritykset Avustuksia saavien pk-yritysten määrä ja tuetun 

toiminnan laji
yritykset Muuta rahoitustukea kuin avustuksia saavien pk-

yritysten määrä ja tuetun toiminnan laji
yritykset Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien pk-yritysten

määrä ja tuetun toiminnan laji
yritykset Uusien tukea saavien yritysten määrä

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

kokoaika-
vastaava

Avustetuissa pk-yrityksissä luotujen työpaikkojen määrä

Matkailu vierailut Vierailujen määrä tuettuihin kohteisiin 
Tieto- ja 
viestintä-
teknologian 
infrastruktuuri

henkilö-
määrä

Väestö, jonka saatavilla on siirtonopeudeltaan vähintään 
30 Mbit/s laajakaistaliittymä

Liikennemuoto

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden kokonaispituus
 josta TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai parannettujen rautateiden kokonaispituus
 josta TEN-T-liikenneverkot

Maantiet km Uusien rakennettujen maanteiden kokonaispituus
josta TEN-T-liikenneverkot

km Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus
josta TEN-T-liikenneverkot

Kaupunkiliikenn
e

henkilö-
matkat

Tuetuilla kaupunkiliikennemuodoilla tehtyjen 
henkilömatkojen määrän lisäys

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla sisävesiliikenteen väylillä kuljetetun rahdin 
lisäys

Ympäristö

Kiinteä jäte tonni Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys
Vesihuolto henkilö-

määrä
Parannetun vesihuollon piirissä olevan väestön lisäys

m3 Arvioitu vedenjakeluverkoston vuotojen väheneminen

Jäteveden 
käsittely

asukas-
vastineluku

Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan väestön 
lisäys

Kriisinehkäisy ja 
-hallinta

henkilö-
määrä

Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

henkilö-
määrä

Metsäpalojen torjunnasta ja muista 
torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

Maaperän 
ennallistaminen

hehtaari Ennallistetun maaperän kokonaispinta-ala

Maaperän 
sulkeminen 
rakentamisella

hehtaari Umpeen rakennetut maa-alueet
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Biologinen
monimuotoisuus 
ja 
luonnonsuojelu

hehtaari Sellaisten luontotyyppien pinta-ala, joiden suojelutaso 
on parantunut

Tutkimus ja 
innovointi 

henkilö-
määrä

Uusissa tai uudelleen varustetuissa 
tutkimusinfrastruktuureissa työskentelevän tutkimus- ja 
kehityshenkilöstön määrä 

yritykset Tukea saavien tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä 
tekevien yritysten määrä, mukaan lukien pk-yritysten 
osuus

kokoaika-
vastaava

Avustetuissa yksiköissä luotujen tutkimusalan 
työpaikkojen määrä 

euro Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit 
innovointiin tai T&K-hankkeisiin

yritykset Sellaisten yritysten määrä ja pk-yritysten osuus 
sellaisista yrityksistä, jotka ovat saattaneet markkinoille 
uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita tuettujen 
innovaatioiden ja T&K-hankkeiden tuloksena

yritykset Sellaisten yritysten määrä, jotka ovat luoneet yritykselle 
uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita tuettujen 
innovaatioiden ja T&K-hankkeiden tuloksena

Energia ja 
ilmastonmuutos
Uusiutuvat 
energialähteet

megawatti Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys

% Uusiutuvien energialähteiden osuus energian 
loppukulutuksesta 

Energiatehokkuu
s

kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten primäärienergian kulutuksen 
väheneminen

öljyekvi-
valentti-
tonni

energian kokonaiskulutus aloittain

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä
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Kasvihuone-
kaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalentti
tonni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu väheneminen CO2-
ekvivalenttitonneina

Sosiaalinen 
infrastruktuuri
Lastenhoito ja 
koulutus

henkilö-
määrä

Tuettujen lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuurien 
palvelujen kapasiteetti

Terveys henkilö-
määrä

Tuettujen terveyspalvelujen kapasiteetti

Asuminen kotitaloudet Paremmista asumisolosuhteista hyötyvien kotitalouksien 
määrä

Kulttuuriperintö vierailut Vierailujen määrä tuettuihin kohteisiin
Kaupunkialueide
n kehitys

henkilö-
määrä

Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden 
vaikutusalueella asuva väestö

neliömetri Uudet avoimet alueet kaupunkialueilla

neliömetri Uudet julkiset rakennukset tai liiketoimitilat 
kaupunkialueilla

neliömetri Uudet asunnot kaupunkialueilla

Or. en


