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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 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-



PE486.187v02-00 4/22 PA\898466FI.doc

FI

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.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on ottaa käyttöön "huippuosaamisen 
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 asetettava saataville 
niitä koskevaa tietoa.

Tarkistus 2

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 ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen, millä luodaan 
"huippuosaamisen portaikko", jolla 
kavennetaan unionin enemmän ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden välistä 
kuilua ja tuetaan unionin älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön "huippuosaamisen portaikon" idea.
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Tarkistus 3

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);

Or. en

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) investointeja, jotka on suunnattu
alueiden omien tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseen 
alueellisella ja paikallisella tasolla muun 
muassa perustamalla klustereita. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja 
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tarvikkeisiin sekä pienimuotoiseen 
infrastruktuuriin;

tarvikkeisiin sekä
tutkimusinfrastruktuuriin, tarvittavat 
edellytyksiä luova infrastruktuuri mukaan 
luettuna;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) tutkimustahoille (ensisijaisesti 
julkisille) ja innovointitahoille tarjottava 
tuki ja yritysten investoinnit teknologiaan 
ja soveltavaan tutkimukseen;

Or. en
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Tarkistus 8

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. 

Or. it

Tarkistus 9

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.

Sisäisten kehityserojen vähentämiseksi
kehittyneemmillä alueilla voi olla myös 
tarpeen investoida infrastruktuuriin, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 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 innovointivalmiuksien 
parantaminen alan huippuosaamisen 
kehittämiseksi ja etenkin Euroopan 
laajuisia etuja tuottavien osaamiskeskusten
perustamisen ja tehostamisen sekä niiden 
toiminnan edistäminen, tarvittava 
edellytyksiä luova infrastruktuuri mukaan 



PE486.187v02-00 8/22 PA\898466FI.doc

FI

luettuna;

Or. en

Perustelu

"Edellytyksiä luovat infrastruktuurit" on sisällytetty, jotta 
laajakaistainfrastruktuuri-investoinnit olisivat mahdollisia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 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 
innovaatioiden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, ekoinnovoinnin, kysynnän 
tukemisen, T&K-yhteishankkeiden, 
huippuosaamisen verkostojen, 
kansallisten/alueellisten tutkimuslaitosten 
ja teknologiakeskusten, osaamiskeskusten 
ja tiedepuistojen, tohtori- ja 
maisterikoulutuksen, klustereiden ja 
avoimen innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on lisätty joitakin komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2012) 61 final) elementtejä, jotta varmistetaan investointiprioriteettien parempi 
määrittely.
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 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, 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 
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kehittämis- ja demonstrointilaitoksia, jotta 
yrityksiä voidaan auttaa kehittämään 
innovatiivisempia tuotteita, prosesseja, 
markkinointia ja palveluja sekä 
monipuolistamaan kansallista/alueellista 
taloutta uusien korkean kasvun 
toimintojen avulla;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

c a) valmiuksien kehittämisen tukeminen, 
jotta tutkimuksesta ja kehittämisestä 
(T&K) juontavia uusia ideoita voidaan 
nopeasti hyödyntää taloudellisesti; tähän 
sisältyy klustereiden tukeminen, 
yhteistyökumppanuudet tutkimuksen, 
opetuksen ja innovoinnin alojen 
toimijoiden välillä, T&K-
yritysinfrastruktuurit ja T&K-
yritysneuvontapalvelujen edistäminen 
myös palvelujen, luovan toiminnan 
keskittymien, kulttuuriteollisuuden ja 
luovan alan teollisuuden sekä pilotti- ja 
demonstrointitoimien aloilla ja 
innovatiivisten tuotteiden kysynnän 
lisääminen myös innovointiin liittyvien 
julkisia hankintoja koskevien sopimusten 
kautta; 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

2) tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, 
käytön ja laadun parantaminen:

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

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto;

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto sekä 
tuki sille, että hyväksytään tulevan ja 
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 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, 
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palvelujen erottelu, verkkojen päästä 
päähän -yhteentoimivuus sekä 
operaattorien ja palveluntarjoajien 
riippumattomuus; 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 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; 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) sellaisten tieto- ja viestintätekniikan 
sovellusten parantaminen, joilla tuetaan 
tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista ja mahdollisuuksien 
hyödyntämistä; näitä haasteita ja 
mahdollisuuksia ovat esimerkiksi verkko-
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parantaminen; 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 
nykyaikaistamista ja näiden palvelujen 
saatavuutta kansalaisille, myös 
syrjäytyneille ryhmille ja vammaisille 
henkilöille;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto- ja viestintätekniikan 
käyttökoulutuksen edistäminen;

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 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 ja 
tutkimustulosten taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten sekä yrityshautomoiden luomista 
muun muassa tarjoamalla tarvittava 
edellytyksiä luova infrastruktuuri;

Or. en

Perustelu

"Edellytyksiä luovat infrastruktuurit" on sisällytetty, jotta laajakaistainfrastruktuuri-
investoinnit olisivat mahdollisia.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 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;

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

b a) yrittäjyyden edistäminen, mukaan 
luettuina aloituspääoman, takuiden, 



PA\898466FI.doc 15/22 PE486.187v02-00

FI

lainojen, välirahoituksen ja alkupääoman 
tarjoaminen rahoitusvälineiden kautta 
sekä liiketoimintasuunnitelmien 
kehittämistuki;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

b c) yritysneuvontapalvelujen edistäminen 
erityisesti aloilla, jotka liittyvät 
liiketoiminnan aloittamiseen, 
liiketoiminnan siirtämiseen, pääsyyn 
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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;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 – 3 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b e) pk-yritysten kehittäminen 
eurooppalaisiin ja alueellisiin haasteisiin 
liittyvillä nousevilla aloilla, kuten luovan 
alan teollisuus 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. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 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;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kaupunkialueiden vähähiilisten
strategioiden edistäminen;

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden ja niitä koskevien 
toimenpiteiden edistäminen, mukaan 
luettuina julkiset valaistusjärjestelmät ja 
älykkäät energiaverkot;

Or. en

Perustelu

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



PA\898466FI.doc 19/22 PE486.187v02-00

FI

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 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; 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 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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Or. it

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 alakohta

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.

Or. en

Perustelu

Rahaston edunsaajina alueet ovat avainasemassa indikaattorien määrittelyssä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 38

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 säännöllisesti
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 kehitykseen 
liittyvillä aloilla.

Or. en

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. 


