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Tarkistus 57
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Näin ollen EAKR osaltaan 
vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja 
sekä kehityksestä jälkeenjäämistä 
heikoimmassa asemassa olevilla alueilla, 
mukaan luettuina maaseutu- ja 
kaupunkialueet, taantuvat teollisuusalueet 
sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet 
kuten saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut 
alueet ja raja-alueet.

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Näin ollen EAKR osaltaan 
vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja 
sekä kehityksestä jälkeenjäämistä 
heikoimmassa asemassa olevilla alueilla, 
mukaan luettuina maaseutu- ja 
kaupunkialueet, taantuvat teollisuusalueet 
sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista, kuten 
alueiden sisäisistä eroista, 
köyhyysloukuista ja etnisten ryhmien 
välisistä jännitteistä, kärsivät alueet kuten 
saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut alueet 
ja raja-alueet.

Or. en

Tarkistus 58
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
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unionissa. Näin ollen EAKR osaltaan 
vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja 
sekä kehityksestä jälkeenjäämistä 
heikoimmassa asemassa olevilla alueilla, 
mukaan luettuina maaseutu- ja 
kaupunkialueet, taantuvat teollisuusalueet 
sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet 
kuten saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut 
alueet ja raja-alueet.

unionissa. Näin ollen EAKR osaltaan 
vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja 
sekä kehityksestä jälkeenjäämistä 
heikoimmassa asemassa olevilla alueilla, 
mukaan luettuina maaseutu- ja 
kaupunkialueet, taantuvat teollisuusalueet 
sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet 
kuten saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut 
alueet ja raja-alueet sekä syrjäiset 
rajakaupungit.

Or. es

Perustelu

Myös syrjäiset rajakaupungit on sisällytettävä tähän kohtaan niiden erityisten 
ominaispiirteiden vuoksi.

Tarkistus 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa 2020 -
strategia12, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun
aikaansaamista, on tarpeen vahvistaa 
investointiprioriteeteiksi ne EAKR-
sidonnaiset toimet, jotka sisältyvät 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen.

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa 2020 -
strategia12, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kehityksen 
aikaansaamista, on tarpeen vahvistaa 
investointiprioriteeteiksi ne EAKR-
sidonnaiset toimet, jotka sisältyvät 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 60
Jan Březina
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa 2020 -
strategia12, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen vahvistaa 
investointiprioriteeteiksi ne EAKR-
sidonnaiset toimet, jotka sisältyvät 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen.

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa

2020 -strategia12, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän 
ja osallistavan kasvun aikaansaamista, on 
tarpeen vahvistaa investointiprioriteeteiksi 
ne EAKR-sidonnaiset toimet,

jotka sisältyvät kuhunkin asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 9 artiklassa
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen.

"Tätä investointiprioriteettien luetteloa ei 
pidä katsoa tukikelpoisuusedellytyksiksi, 
vaan aloiksi, joille lisätukea olisi 
osoitettava, jolloin EAKR:n tavoitteet 
vahvistettaisiin täsmällisemmällä tasolla."

Or. en

Perustelu

Tällainen muutos olisi eduksi selkeydelle niiden toimien ja kulujen tukikelpoisuuden osalta, 
joita rahastosta voidaan tukea.

Tarkistus 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa 2020 -
strategia12, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen vahvistaa 
investointiprioriteeteiksi ne EAKR-
sidonnaiset toimet, jotka sisältyvät 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen.

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa 2020 -
strategia12, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen vahvistaa 
investointiprioriteeteiksi ne EAKR-
sidonnaiset toimet, jotka sisältyvät 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen. Tätä investointiprioriteettien 
luetteloa ei pidä katsoa 
tukikelpoisuusedellytyksiksi, vaan aloiksi, 
joille lisätukea olisi osoitettava, jolloin 
EAKR:n tavoitteet vahvistettaisiin 
täsmällisemmällä tasolla.

Or. en

Tarkistus 62
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Koheesiopolitiikan ja tutkimus- ja 
innovointipolitiikan välisten synergioiden 
on edistettävä ympäristön ja tieteen ja 
teknologian yhdistämiseen keskittymällä 
tiede- ja teknologiakeskittymien luomista 
alueille, jotka tarjoavat monia näitä aloja 
koskevia mahdollisuuksia, joita ei ole 
vielä riittävästi hyödynnetty, ja erityisesti 
esimerkiksi syrjäisimpien alueiden, 
syrjäisten ja merialueiden, saaristo- ja 
vuoristoalueiden ja harvaan asuttujen 
alueiden kaltaisille alueille, joiden on 
lähennyttävä taloudellisesti ja sosiaalisesti 
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Euroopan unionin keskiarvoa.

Or. pt

Tarkistus 63
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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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 

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

keskitetään tuettavien alueiden luokan 
perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
näiden lisäksi myös toimenpiteisiin, jotka 
tähtäävät on 2 artiklassa asetettujen 
EAKR:n perinteisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. 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. de

Tarkistus 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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, 
tieto- ja viestintäteknologiaan, pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso.

Or. fr
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan 4 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 sekä 
ympäristön suojeluun mukaan lukien 
resurssitehokkuuden edistäminen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso ja tarve 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin sisältyvät ilmastoa ja energiaa 
koskevat EU:n vuoden 2020 tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 67
László Surján

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 

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

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

Or. en

Tarkistus 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 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 ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä 
ilmastonmuutoksesta kärsivien naisten 
suojelemiseen. 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
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Tarkistus 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 edistää 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota ja näin varmistaa EAKR:n tuen 
keskittyminen useisiin prioriteetteihin. 
Koheesiopolitiikalla edistetään suuresti 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. Kuten Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
176 artiklassa määrätään, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
tarkoituksena on myötävaikuttaa 
keskeisimmän alueellisen epätasapainon 
poistamiseen unionissa ottaen huomioon 
alueelliset ja paikalliset kehitystarpeet.

Or. en

Tarkistus 70
Viktor Uspaskich

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 

(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, 
kaupunki- ja paikallisalueiden 
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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.

kehittämiseen, 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.

Or. en

Tarkistus 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 
yritysten ja erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tukemiseen, tieto-
ja viestintäteknologiaan 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.

Or. es

Tarkistus 72
Michael Theurer
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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, 
yrityksiin, erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin, 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.

Or. de

Tarkistus 73
Nuno Teixeira

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 

(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, 
yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
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bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

Or. pt

Perustelu

EAKR:n on tuettava toimia, joiden tavoitteena on parantaa EU:n yritysten kilpailukykyä, jotta 
ne voivat kohdata tällä tavoin vahvemmin kansainvälisen kilpailun ja luoda lisää työpaikkoja 
alueellisella ja paikallisella tasolla. On tärkeää korostaa, että suuryrityksillä on erittäin 
tärkeä taloudellinen tehtävä. Sen lisäksi, että ne tekevät pk-yrityksiä hyödyttäviä investointeja, 
ne luovat myös työpaikkoja ja tehostavat alueellista taloutta.

Tarkistus 74
Richard Seeber

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 
ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin 
kohdistuviin toimiin. 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
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Tarkistus 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 5 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentti totesi 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että nuoria ja 
kulttuuria koskevat poliittiset toimet ovat 
välttämättömiä ja että ne kuuluvat niihin 
painopisteisiin, jotka on tunnustettu 
niiden lisäarvon ja kansalaisia kokoavan 
kykynsä ansiosta. Näin ollen parlamentti 
kehotti Euroopan unionia ja 
jäsenvaltioita tunnustamaan kulttuuri- ja 
luovien alojen yhä kasvavan merkityksen 
Euroopan taloudelle ja niiden vaikutukset 
muihin talousaloihin. Lisäksi se korosti 
voimakkaasti, että näiden toimien täydet 
mahdollisuudet voidaan saavuttaa vain, 
jos näille toimille varataan riittävät varat 
koheesiopolitiikan yhteydessä.

Or. it

Perustelu

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2012 antaman päätöslauselman nimeltä "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten" 102 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 76
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Alueiden kehityksen kannalta 
ratkaiseva tekijä on niiden 
innovointikyky, joka puolestaan on 



PE491.053v01-00 16/174 AM\903902FI.doc

FI

vahvasti riippuvainen tutkimuksesta ja 
kehityksestä. 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

Aivovuoto joistakin jäsenvaltioista on haaste koko Euroopalle! Nämä jäsenvaltiot tarvitsevat 
kansainvälisesti houkuttelevia tutkimuslaitoksia. Matias-kertomuksessa Euroopan parlamentti 
on ehdottanut kilpailua, johon osallistuu jonkin jo olemassa olevan huipputason 
tutkimuslaitoksen ja kehittyvän alueen ryhmiä. Niiden tieteellisiä suunnitelmia tuetaan 
Horisontti 2020 -ohjelman huippuosaamisperiaatteen mukaisesti. Alue sijoittaa omia ja 
EAKR:n varoja – jotka eivät liity kilpailuun – infrastruktuuriin.

Tarkistus 77
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sanotun vaikuttamatta temaattisen 
keskittämisen merkitykseen, 
syrjäisimmille alueille ja harvaan 
asutuille alueille niiden kärsimien 
rakenteellisten ja pysyvien 
lisäkustannusten korvaamista varten 
osoitetun erityismäärärahan käyttöä 
koskeva joustavuus on säilytettävä 
nykyisellään, jotta erityismäärärahan 
perustamiseen liittyvät tavoitteet voidaan 
saavuttaa parhaiten. 

Or. pt

Tarkistus 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 5 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Euroopan parlamentti muistutti 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että matkailu on uusi 
unionin toimivallan piiriin kuuluva alue 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja että 
tämän pitäisi näkyä myös seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Parlamentti korosti, että matkailulla on 
suuri merkitys merkitystä Euroopan 
taloudelle ja että eurooppalaista 
matkailustrategiaa, joka vahvistaa alan 
kilpailukykyä, on tuettava 
asianmukaisesti EAKR:n kautta.

Or. it
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Perustelu

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 20122 antaman päätöslauselman nimeltä "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten" 99 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 5 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Kuten Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin pani merkille 
erityiskertomuksessaan nro 6/2011 
"Ovatko Euroopan aluekehitysrahastosta 
osarahoitetut matkailualan hankkeet 
olleet vaikuttavia?", matkailualalla 
toteutetuilla toimilla on saavutettu alan 
toiminnalliset tavoitteet kasvun ja 
työllisyyden lisäämiseksi luomalla 
kapasiteettia ottaa vastaan matkailijoita ja 
säilyttämällä työpaikkoja;

Or. it

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa osoitetaan vaikutusvaltaisella tavalla 
vääräksi väitteet matkailualan tukemiseksi toteutettujen toimien oletetusta tehottomuudesta.

Tarkistus 80
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
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asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
aluekohtaisilla ja ohjelmakohtaisilla 
indikaattoreilla.

Or. en

Tarkistus 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla. Kaikki 
tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan 
eriteltävä sukupuolen mukaan.

Or. en

Tarkistus 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

(6) Ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
mittaavat yhteiset indikaattorit olisi 
asetettava yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
alueiden kanssa ennen kuin jäsenvaltiot 
laativat toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.
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Or. es

Tarkistus 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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 kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin.

Or. de

Tarkistus 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita ja kaupunkien lähialueita
koetteleviin taloudellisiin, ympäristöllisiin, 
ilmastollisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin 
haasteisiin sekä työllisyyteen ja 
väestötieteellisiin haasteisiin, ja 
esittämään toimenpideohjelmissa 
toiminnalliset kaupunkialueet, joissa 
toteutetaan yhdennettyjä toimenpiteitä, 
sekä vahvistaa näille toimenpiteille 
varattava rahoitus.
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Or. en

Tarkistus 85
Peter Simon

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 kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin, ja määrittää 
menettely, jolla valitaan toimivat 
kaupunkialueet ja muut toimivat alueet, 
joissa toteutetaan yhdennettyjä 
toimenpiteitä, sekä vahvistaa näille 
toimenpiteille varattava rahoitus.

Or. de

Perustelu

Koska kaupunkialueiden kestävä kehitys ei koske vain kaupunkeja vaan sitä sovelletaan jo nyt 
suurempiin sijaintiin perustuviin luokkiin, jotka kattavat esimerkiksi useita kaupunkeja, 
kaupungin ja sen ympäristön tai alueellisia keskittymiä, ja koska maankäyttöluokitus on 
lisäksi jäsenvaltioissa erittäin vaihtelevaa, sen pitäisi näkyä kehittyvien kaupunkiin liittyvien 
alueiden määritelmässä.

Tarkistus 86
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 

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

ympäristöllisiin, kulttuurien välisiin,
ilmastollisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, ja 
määrittää menettely, jolla laaditaan luettelo 
kaupungeista, joissa toteutetaan 
yhdennettyjä toimenpiteitä, sekä vahvistaa 
näille toimenpiteille varattava rahoitus.

Or. en

Tarkistus 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita ja kaupunkien lähialueita
koetteleviin taloudellisiin, ympäristöllisiin, 
ilmastollisiin ja sosiaalisiin sekä väestöön 
liittyviin haasteisiin, ja määrittää 
menettely, jolla laaditaan alustava luettelo 
kaupungeista ja toiminnallisista alueista, 
joissa toteutetaan yhdennettyjä 
toimenpiteitä, sekä vahvistaa näille 
toimenpiteille varattava rahoitus.

Or. es

Tarkistus 88
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 

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

ympäristöllisiin, ilmastollisiin, 
väestötieteellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, 
ja määrittää menettely, jolla valitaan 
toiminnalliset kaupunkialueet ja muut 
alueet, joissa toteutetaan yhdennettyjä 
toimenpiteitä, sekä vahvistaa näille 
toimenpiteille varattava rahoitus.
(Yhdenmukainen esittelijän EAKR-
asetuksen 7 artiklan 1 kohtaan esittämän 
tarkistuksen kanssa, ottaen huomioon 
toiminnallisten alueiden laajemman 
merkityksen.)

Or. en

Tarkistus 89
Michael Theurer

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 kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin, 
väestötieteellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, 
ja määrittää menettely, jolla valitaan 
toiminnalliset kaupunkialueet ja muut 
alueet, joissa toteutetaan yhdennettyjä 
toimenpiteitä, sekä vahvistaa näille 
toimenpiteille varattava rahoitus.

Or. en

Tarkistus 90
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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 kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin, 
vesihuoltoon liittyviin ja sosiaalisiin 
haasteisiin, ja määrittää menettely, jolla 
laaditaan luettelo kaupungeista, joissa 
toteutetaan yhdennettyjä toimenpiteitä, 
sekä vahvistaa näille toimenpiteille 
varattava rahoitus.

Or. en

Tarkistus 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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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 
kehitykseen liittyvien toimenpiteiden 
integroinnista EAKR:n kaudella 2007–
2013 tuettuihin toimenpideohjelmiin, ja 
tällaisen toiminnan vahvuudet huomioon 
ottaen komissio edistää 
paikallisviranomaisten välistä 
verkostoitumista, yhteistyötä ja 
kaupunkipolitiikkaa koskevien 
kokemusten vaihtoa unionin tasolla 
aloilla, jotka liittyvät EAKR:n 
investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 93
Nuno Teixeira

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 
kehitykseen liittyvien toimenpiteiden 
integroinnista EAKR:n kaudella 2007–
2013 tuettuihin toimenpideohjelmiin, on 
vahvistettava jo olemassa olevia 
kaupunkien verkkoja järjestelmiä.

Or. pt

Perustelu

Uusien järjestelmien luomisen sijasta on hyödynnettävä jo olemassa olevia 
kaupunkikehityksen järjestelmiä. Ne tuovat mittakaavaetuja järjestämisen, toiminnan ja EU:n 
toimielimiä koskevan yhdistämisen kannalta.
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Tarkistus 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 kehitystä, myös 
kaupunkien lähialueiden kehitystä ja 
toimia alhaalta ylöspäin suuntautuvien 
osallistavien ratkaisujen edistämistä 
rakenteellisiin haasteisiin, kuten köyhien 
kaupunkikorttelien piristäminen, jotta 
voidaan määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 95
Peter Simon

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

Or. de

Perustelu

Koska kaupunkialueiden kestävä kehitys ei koske vain kaupunkeja vaan sitä sovelletaan jo nyt 
suurempiin sijaintiin perustuviin luokkiin, jotka kattavat esimerkiksi useita kaupunkeja, 
kaupungin ja sen ympäristön tai alueellisia keskittymiä, ja koska maankäyttöluokitus on 
lisäksi jäsenvaltioissa erittäin vaihtelevaa, sen pitäisi näkyä kehittyvien kaupunkiin liittyvien 
alueiden määritelmässä.
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Tarkistus 96
Manfred Weber

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

Or. en

Tarkistus 97
Michael Theurer

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

Or. en

Tarkistus 98
László Surján

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös tiettyjen 
saarten, vuoristoalueiden, raja-alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä, jotta voitaisiin tukea 
näiden alueiden kestävää kehitystä.

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet, 
joilla esiintyy köyhyysloukkuja ja etnisten 
ryhmien välisiä jännitteitä, kärsivät. 
EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota myös tiettyjen saarten, 
vuoristoalueiden, raja-alueiden ja harvaan 
asuttujen alueiden erityisongelmiin, jotka 
johtuvat niiden maantieteellisestä 
sijainnista ja hidastavat niiden kehitystä, 
jotta voitaisiin tukea näiden alueiden 
kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös tiettyjen
saarten, vuoristoalueiden, raja-alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden 

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös saarten, 
vuoristoalueiden, raja-alueiden ja harvaan 
asuttujen alueiden erityisongelmiin, jotka 
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erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä, jotta voitaisiin tukea 
näiden alueiden kestävää kehitystä.

johtuvat niiden maantieteellisestä 
sijainnista ja hidastavat niiden kehitystä, 
jotta voitaisiin tukea näiden alueiden 
kestävää kehitystä.

Or. es

Tarkistus 100
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös tiettyjen 
saarten, vuoristoalueiden, raja-alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden 
erityisongelmiin, jotka johtuvat niiden 
maantieteellisestä sijainnista ja hidastavat 
niiden kehitystä, jotta voitaisiin tukea 
näiden alueiden kestävää kehitystä.

(10) EAKR:n toimissa olisi kiinnitettävä 
huomiota suurille markkinoille pääsyyn ja 
alueiden syrjäisyyteen suurilta 
markkinoilta liittyviin ongelmiin, joista 
vuoden 1994 liittymisasiakirjassa olevassa 
tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin 
liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyssä pöytäkirjassa nro 6 
tarkoitetut erittäin harvaan asutut alueet 
kärsivät. EAKR:n toimissa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös tiettyjen 
saarten, vuoristoalueiden, raja-alueiden ja 
harvaan asuttujen alueiden sekä syrjäisten 
rajakaupunkien erityisongelmiin, jotka 
johtuvat niiden maantieteellisestä 
sijainnista ja hidastavat niiden kehitystä, 
jotta voitaisiin tukea näiden alueiden 
kestävää kehitystä.

Or. es

Perustelu

Myös syrjäiset rajakaupungit on sisällytettävä tähän kohtaan niiden erityisten 
ominaispiirteiden vuoksi.

Tarkistus 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Liikenneinfrastruktuureja varten 
osoitettujen EAKR:n varojen tavoitteena 
on oltava unionin sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen vähentämällä alueiden 
välisiä kehityseroja ja erityisesti 
parantamalla alueiden saavutettavuutta ja 
kansalaisten liikkuvuutta sekä vähän 
hiilidioksidipäästöjä tuottavan 
kestävämmän liikennejärjestelmän 
osarahoittaminen. Liikenteen 
perusinfrastruktuurien 
rahoitusmahdollisuuden tarkoituksena on 
voida ylläpitää näitä infrastruktuureja 
poikkeuksetta kaikilla alueilla.

Or. es

Perustelu

Kaikkien alueiden liikenteen perusinfrastruktuurien rahoittamista on voitava jatkaa.

Tarkistus 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 
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pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 
haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä. Olemassa olevien ja uusien 
taloudellisten toimintojen kehittämisen 
tukemiseksi vähintään 50 prosenttia 
erityisestä lisämäärärahasta tulisi osoittaa 
toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja nykyaikaistamiseen.

pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 
haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä. Olemassa olevien ja uusien 
taloudellisten toimintojen kehittämisen 
tukemiseksi vähintään 30 prosenttia 
erityisestä lisämäärärahasta tulisi osoittaa 
toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja nykyaikaistamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tavoite, jonka mukaan 50 prosenttia erityisestä määrärahasta ohjataan 
monipuolistamistoimiin on sellainen muutos kaavaan, joka tekee soveltamisesta epärealistista 
vuodesta 2014 alkaen, koska määrärahoilla pyritään ennen kaikkea laskemaan 
lisäkustannuksia. Ehdotettu 30 prosenttia vaikuttaa tasapainoisemmalta paikallisten olojen 
kannalta.

Tarkistus 103
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 
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haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä. Olemassa olevien ja uusien 
taloudellisten toimintojen kehittämisen 
tukemiseksi vähintään 50 prosenttia 
erityisestä lisämäärärahasta tulisi osoittaa 
toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja 
nykyaikaistamiseen.

haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä ja kilpailukykyä.

Or. pt

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 11 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa. 
Erityinen lisämääräraha on tarkoitettu syrjäisimmille alueille ja harvaan asutuille alueille. 
Jos harvaan asuttujen alueiden ei tarvitse kohdentaa minkäänlaista osuutta saamastaan 
erityisestä lisämäärärahasta joitakin määriteltyjä tavoitteita varten, tällaista ehtoa ei pitäisi 
soveltaa myöskään syrjäisimpiin alueisiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa erityisen 
lisämäärärahan soveltaminen kaikilla alueilla.

Tarkistus 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 
haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä. Olemassa olevien ja uusien 

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan haittoja, jotka 
johtuvat kyseisten alueiden erityisestä 
taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta, 
mihin vielä liittyy perussopimuksen 349 
artiklassa mainitut haitat eli niiden 
syrjäinen sijainti, eristyneisyys, pieni koko, 
vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä 
niiden talouden riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista; nämä kaikki ovat 
tekijöitä, joiden pysyvyys ja 
kasaantuminen haittaavat vakavasti 
syrjäisimpien alueiden kehitystä. Olemassa 
olevien ja uusien taloudellisten toimintojen 
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taloudellisten toimintojen kehittämisen 
tukemiseksi vähintään 50 prosenttia 
erityisestä lisämäärärahasta tulisi osoittaa 
toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja nykyaikaistamiseen.

kehittämisen tukemiseksi vähintään 50 
prosenttia erityisestä lisämäärärahasta tulisi 
osoittaa toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja nykyaikaistamiseen.

Or. es

Perustelu

Kuten perussopimuksen 349 artiklassa säädetään, useiden eri tekijöiden pysyvyydestä ja 
kasaantuvuudesta aiheutuu näille alueille monia erilaisia haittoja, joista suurinta osaa on 
vaikea määrällistää.

Tarkistus 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että miesten ja naisten tasa-arvoa sekä 
sukupuolinäkökohdan sisällyttämistä 
edistetään kaikissa EAKR:n soveltamisen 
vaiheissa, myös suunnittelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Innovatiivisten toimenpiteiden valinta-
ja toteuttamismenettelyjen 

(12) Innovatiivisten toimenpiteiden valinta-
ja toteuttamismenettelyjen 
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määrittelemiseksi komissiolle olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siirrettävä valta antaa säädöksiä 9 artiklan 
sisällön ja soveltamisalan osalta. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

määrittelemiseksi toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 9 
artiklan sisällön ja soveltamisalan osalta on 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. es

Tarkistus 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia luettelo 
kaupunkialueiden kehitysfoorumiin 
osallistuvista kaupungeista. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia luettelo 
kaupunkialueiden kehitysfoorumiin 
osallistuvista kaupungeista. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia luettelo 
kaupunkialueiden kehitysfoorumiin 
osallistuvista kaupungeista. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia yhteisten 
indikaattorien luettelo. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia luettelo 
kaupunkialueiden kehitysfoorumiin 
osallistuvista kaupungeista. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat 
yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle 
olisi siirrettävä valta laatia luettelo 
kaupunkialueiden kehitysfoorumiin 
osallistujista. Täytäntöönpanovaltaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 eri alueiden välisten 
kehityserojen ja heikoimmassa asemassa 
olevien alueiden jälkeenjääneisyyden 
vähentämiseen kiinnittämällä SEUT-
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti 
erityistä huomiota maaseutualueisiin, 
teollisuuden muutosprosessissa oleviin 
alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin 
alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin
alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.
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Käytännössä EAKR osallistuu SEUT-
sopimuksen 176 artiklan mukaisesti
sellaisten toimenpiteiden rahoittamiseen, 
joilla pyritään lujittamaan taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
vähentämällä keskeisintä alueellista 
epätasapainoa unionin sisällä siten, että 
tuetaan vähemmän kehittyneiden alueiden
aluetalouden kehittämistä ja rakenteellista 
mukauttamista, mukaan luettuna taantuvien 
teollisuusalueiden alueiden uudistaminen.

Or. es

Tarkistus 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 sellaisten alueiden, joilla on 
alueellisia väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita ja haittoja, uudistaminen.

Or. de

Tarkistus 113
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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 sellaisten alueiden, joilla on suuria 
väestörakenteeseen liittyviä haasteita, 
uudistaminen.

Or. de

Tarkistus 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 ja alueiden eri osien 
välistä epätasapainoa siten, että tuetaan 
aluetalouden kestävää kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden ja 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen.

Or. en

Tarkistus 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 ja niiden alueiden 
erityispiirteiden huomioon ottaminen, 
jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista, 
kuten pohjoisimmat alueet, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen, ja 
saari-, rajaseutu- ja vuoristoalueet.

Or. fr

Perustelu

On syytä palauttaa mieleen, että EAKR:sta ei edistetä pelkästään taantuvien 
teollisuusalueiden taloudellisen jälkeenjääneisyyden kiinnikuromista ja tueta vähemmän 
kehittyneitä alueita, vaan tuetaan myös luonnonhaitoista kärsiviä ja syrjäisimpiä alueita.

Tarkistus 116
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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

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, 
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kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen.

kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen sekä alueet, joilla 
väestökehitys ja luonto aiheuttavat 
haasteita ja haittoja.

Or. en

Tarkistus 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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, sekä alueet, joilla 
väestökehitys ja luonto aiheuttavat 
haasteita ja haittoja.

Or. en

Tarkistus 118
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 

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

aluetalouden kestävää kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden ja
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen, sekä alueet, joilla 
väestökehitys ja luonto aiheuttavat 
haasteita ja haittoja.

Or. en

Tarkistus 119
Viktor Uspaskich

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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, sekä alueet, joilla 
väestökehitys ja luonto aiheuttavat 
haasteita ja haittoja.

Or. en

Tarkistus 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR osallistuu sellaisen rahoitustuen 
antamiseen, jolla pyritään lujittamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

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

yhteenkuuluvuutta vähentämällä 
keskeisintä alueellista epätasapainoa siten, 
että tuetaan aluetalouden kehittämistä ja 
rakenteellista mukauttamista, mukaan 
luettuna taantuvien teollisuusalueiden ja
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
uudistaminen sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsivien alueiden vaikeuksien 
tarkasteleminen.

Or. en

Tarkistus 121
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 sellaisten alueiden, joilla on suuria 
väestörakenteeseen liittyviä haasteita tai 
infrastruktuuriin liittyviä tai 
luonnonhaittoja, uudistaminen.

Or. de

Perustelu

Väestörakenteeseen liittyvät haasteet, kuten väestökato ja erityisesti poismuutto, ovat vakavia 
ongelmia, jotka johtuvat infrastruktuuriin liittyvistä haitoista tai luonnonhaitoista. Alueiden 
jääminen kehityksessä jälkeen johtuu useimmiten tämäntyyppisistä ongelmista, minkä vuoksi 
ne on ehdottomasti mainittava tässä.
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Tarkistus 122
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 ja alueiden eri osien 
välistä epätasapainoa siten, että tuetaan 
aluetalouden kehittämistä ja rakenteellista 
mukauttamista, mukaan luettuna taantuvien 
teollisuusalueiden ja kehityksessä jälkeen 
jääneiden alueiden uudistaminen, sekä 
alueet, joilla väestökehitys ja luonto 
aiheuttavat haasteita ja haittoja.

Or. en

Tarkistus 123
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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, 
kilpailukykyä ja rakenteellista 
mukauttamista, mukaan luettuna taantuvien 
teollisuusalueiden, kehityksessä jälkeen 
jääneiden alueiden ja syrjäisimpien 
alueiden uudistaminen.

Or. pt
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Perustelu

Alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen on ratkaisevan tärkeää kansalaisten elämänlaadun 
parantamiseksi. Koska EAKR:oon kuuluu syrjäisimmille alueille tarkoitettu erityinen 
lisämääräraha, on nämä alueet mainittava myös kyseisen rahaston tehtävissä.

Tarkistus 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueiden, harvaan asuttujen 
alueiden ja syrjäisten rajakaupunkien 
uudistaminen.

Or. es

Perustelu

EAKR:n on osallistuttava eri alueiden välisten kehityserojen ja heikoimmassa asemassa 
olevien alueiden kehityksestä jälkeenjäämisen vähentämiseen. Näihin alueisiin on 
sisällytettävä teollisuuden muutosprosessissa olevat alueet ja vakavista ja pysyvistä luontoon 
tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet, kuten saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueet, 
harvaan asutut alueet ja syrjäiset rajakaupungit.

Tarkistus 125
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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 maantieteellisiä ja väestöön liittyviä 
haasteita ja haittoja kohtaavien alueiden 
uudistaminen.

Or. pt

Tarkistus 126
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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.

Or. en

Tarkistus 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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 ja niiden alueiden 
erityispiirteiden huomioon ottaminen, 
jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä 
luontoon, maantieteelliseen asemaan tai 
väestöön liittyvistä haitoista.

Or. fr

Tarkistus 128
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 sekä alueet, joilla 
väestökehitys ja luonto aiheuttavat 
haasteita ja haittoja.

Or. en

Perustelu

Lombardian alue katsoo välttämättömäksi tukea alueellista tasapainottamista edistämällä 
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koheesiota epäsuotuisilla alueilla.

Tarkistus 129
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

SEUT-sopimuksen 174 ja 349 artiklan, 
jotka ovat yhteydessä 176 artiklaan, 
mukaan Euroopan aluekehitysrahaston 
tavoitteena on vähentää eri alueiden 
välisiä kehityseroja ja heikoimmassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyttä. Näiden alueiden 
osalta erityistä huomiota kiinnitetään 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessista kärsiviin alueisiin ja 
syrjäisimpien alueiden, pohjoisimpien 
alueiden, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueiden kaltaisiin vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsiviin alueisiin.

Or. pt

Tarkistus 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Naisten ja miesten tasa-arvon 
edistäminen ja syrjimättömyys

Asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 7 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltiot ja komissio 
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valvovat, että naisten ja miesten tasa-arvo 
ja tasa-arvonäkökohdan huomioon 
ottamista edistetään AKR:n ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Or. de

Tarkistus 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
(uusi) Yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

ja syrjinnän torjumisen edistäminen
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten tasa-arvoa sekä 
sukupuolinäkökohdan sisällyttämistä 
edistetään EAKR:n täytäntöönpanon eri 
vaiheissa. Jäsenvaltiot ja komissio 
toteuttavat tarvittavat toimet sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
estämiseksi EAKR:n 
täytäntöönpanovaiheiden aikana ja 
erityisesti niihin pääsyssä. Erityisesti 
vammaisten mahdollisuudet ovat yksi 
niistä perusteista, joita on noudatettava 
määriteltäessä rahastoista osarahoitusta 
saavia toimia ja jotka on otettava 
huomioon täytäntöönpanon eri vaiheissa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o (...)/2012 (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) 7 artiklan mukaan 
ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä. EAKR:n erityissäännöksistä annettavaan asetukseen on sisällyttävä 



AM\903902FI.doc 49/174 PE491.053v01-00

FI

säännös sukupuolten tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä, koska se sisältyy ESR-asetukseen.

Tarkistus 132
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan EAKR:sta tuetaan seuraavia toimia 
5 artiklassa esitettyjen 
investointiprioriteettien edistämiseksi

Or. en

Tarkistus 133
Ramona Nicole Mănescu

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) investointeja, jotka edistävät kestävien 
työpaikkojen luomista ja säilyttämistä 
sellaisten suorien investointitukien 
muodossa aloilla, jotka edistävät älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua, ja jotka
kohdistetaan pääasiassa pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) ja 
yhteisötalouden yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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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) sekä 
mikroyrityksiin, myös sosiaalisen 
talouden mikroyrityksiin;

Or. xm

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset hyötyvät tällä hetkellä hyvin vähän 
rakennerahastoista, sillä suurista yrityksistä poiketen niillä ei aina ole riittävästi 
kasvuvoimavaroja. Koska ne ovat taloutemme vetureita, rakennerahastovarojen myöntäminen 
pk-yrityksille ja mikroyrityksille helpottaa niiden kasvupotentiaalin vapauttamista ja luo 
työpaikkoja Small Business Act-aloitteen periaatteita noudattaen.

Tarkistus 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 yrityksiin ja erityisesti pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset), 
mukaan lukien sosiaaliset ja 
sosiaalitalouden yritykset;

Or. es

Tarkistus 136
Hermann Winkler
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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 ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden muodossa, jotka 
kohdistetaan erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset);

Or. de

Tarkistus 137
Richard Seeber

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 muun muassa sellaisten 
suorien investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset); tämä koskee 
myös palvelualaa;

Or. de

Perustelu

Palveluyritykset tuovat merkittävää lisäarvoa työllisyyteen ja talouskasvuun, minkä vuoksi ne 
pitäisi myös ottaa mukaan tähän kohtaan.

Tarkistus 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Or. en

Tarkistus 139
Nuno Teixeira

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 yrityksiin;

Or. pt

Perustelu

Suuryritykset toteuttavat huomattavia koneisiin, laitteisiin ja muihin tuotannonaloihin liittyviä 
investointeja ja tilaavat tuotteitaan ja palveluitaan alihankintana pk-yrityksiltä. Tukea on 
myönnettävä myös suuryrityksille, koska niillä on huomattavat valmiudet luoda työpaikkoja, 
edistää pk-yritysten kehittämistä ja vahvistaa alueellista taloutta.

Tarkistus 140
Viktor Uspaskich

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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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 yrityksiin ja erityisesti
keskisuuriin pk-yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 141
Michael Theurer

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 yrityksiin, erityisesti pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset);

Or. de

Tarkistus 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 pääasiassa sellaisten 
suorien investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);
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Or. fr

Perustelu

Pk-yritykset ovat tuotannollisten investointien ensisijainen kohde, mutta EAKR:sta on voitava 
tukea myös suurempia yrityksiä.

Tarkistus 143
Fiorello Provera

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 erityisesti suorien 
investointitukien muodossa, jotka 
kohdistetaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);

Or. en

Tarkistus 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) tuotannollisia investointeja, jotka 
edistävät työpaikkojen luomista ja 
säilymistä pk-yrityksissä ja 5 artiklan 
1 kohdan sekä 5 artiklan 4 kohdan 
mukaisten ensisijaisten investointien 
luomista yrityksen koosta riippumatta;

Or. de
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Tarkistus 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) investointeja talouden 
infrastruktuureihin

Or. de

Tarkistus 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tuotannollisia investointeja, joilla 
edistetään 5 artiklan 1 kohdassa ja 5 
artiklan 4 kohdassa esitettyjä 
investointiprioriteetteja yrityksen koosta 
riippumatta

Or. en

Tarkistus 147
Manfred Weber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tuotannollisia investointeja, joilla 
edistetään 5 artiklan 1 kohdassa ja 
5 artiklan 4 kohdassa esitettyjä 
investointiprioriteetteja yrityksen koosta 
riippumatta



PE491.053v01-00 56/174 AM\903902FI.doc

FI

(Tästä tulee b alakohta, joten nykyisestä b 
alakohdasta tulee c alakohta jne.)

Or. en

Tarkistus 148
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

i) pk-yritysten edistämistä, mutta 
jäsenvaltioiden sallitaan kuitenkin tukea 
myös suurempia yrityksiä, kun ne luovat 
uusia työpaikkoja Eurooppa 2020 
-strategian kansallista ja alueellista 
kehittämistä koskevien strategioiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

(b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
kestävän matkailun ja liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 150
Richard Seeber
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

(b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
matkailun, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

Or. de

Perustelu

Matkailun vaikutus työllisyyteen, talouskasvuun ja onnistuneeseen alueiden ja maiden 
väliseen yhteistyöhön on merkittävä, ja siksi se on myös otettava mukaan tähän kohtaan.

Tarkistus 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

b) infrastruktuuri-investointeja, joiden
ansiosta pystytään tarjoamaan 
kansalaisille peruspalveluja energian, 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

b) perusinfrastruktuuri-investointeja 
energian, ympäristön, liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian
aloilla;

Or. es

Tarkistus 152
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

(b) infrastruktuuri-investointeja, joiden b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
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ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
kestävän matkailun ja liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 153
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

(b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

(b) investointeja talouden alan 
infrastruktuureihin sekä infrastruktuuri-
investointeja, joiden ansiosta pystytään 
tarjoamaan kansalaisille peruspalveluja 
energian, ympäristön, liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla;

Or. de

Perustelu

Tekstiä on selvennettävä, koska on tuettava investointeja talouden alan infrastruktuureihin 
EU 2020  -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja komission lausunnon mukaan myös 
tulevaisuudessa. Tämän pitäisi käydä selvästi ilmi myös asetuksen tekstistä.

Tarkistus 154
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

(b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja 

b) infrastruktuuri-investointeja, joiden 
ansiosta pystytään tarjoamaan kansalaisille 
peruspalveluja energian, ympäristön, 
vesihuollon, liikenteen, tietoteknologian ja 
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viestintäteknologian aloilla; viestintäteknologian aloilla;

Or. en

Tarkistus 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) investointeja sosiaali-, terveydenhuolto-
, kulttuuri-, urheilu- ja koulutusalojen 
infrastruktuureihin sekä infrastruktuuriin, 
jota tarvitaan ikääntyvää väestöä varten;

Or. de

Tarkistus 156
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) investointeja sosiaali-, terveydenhuolto-
ja koulutus- sekä urheilu-, kulttuuri- ja 
matkailualojen infrastruktuureihin;

Or. de

Tarkistus 157
Ramona Nicole Mănescu

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 yrityksiin, esteettömiin
sosiaali-, terveydenhuolto-, asuntojen,
koulutus-, kulttuuri-, urheilu- ja 
matkailualojen infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, koulutus-, kulttuuri-,
urheilualojen infrastruktuureihin sekä 
kohtuuhintaisiin asuntoihin ja kestävään 
matkailuun;

Or. en

Tarkistus 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja niin kohtuuhintaisen 
asumisen kehittämiseen kuin sosiaali-, 
terveydenhuolto- ja koulutusalojen 
laajemmin esteettömiin
infrastruktuureihin;

Or. fr
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Tarkistus 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, koulutus-, kulttuuri-,
urheilu- ja matkailualojen
infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Urheilulla on merkittävä taloudellinen vaikutus Euroopassa, ja se on todellinen sosiaalisen 
koheesion väline EU:ssa ja sen alueilla. Se on merkittävä julkisten ja yksityisten menojen, 
kuten infrasruktuurimenojen, suurtapahtumien ja vapaa-ajan palvelujen rahoituslähde. 
Erityisesti paikallisella tasolla urheilun infrastruktuurit edellyttävät innovatiivisia 
investointeja sekä uusia kokoonpanoja 2000-luvun urheilun ja liikunnan muuttuviin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

Tarkistus 162
Fiorello Provera

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 esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, koulutus-, asunto-, 
kulttuuri-, urheilu- ja matkailualojen
infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, asunto-, lastenhoito-, 
kulttuuriperintö- ja koulutusalojen
infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 164
Mojca Kleva

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, tutkimus-, innovointi- ja 
koulutusalojen infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja sosiaali-, myös asumista 
koskeviin, terveydenhuolto- ja 
koulutusalojen infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja sosiaali-, terveydenhuolto-, 
koulutus-, kulttuuri-, urheilu- ja 
matkailualojen infrastruktuureihin;

Or. es

Tarkistus 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 168
Bogusław Sonik
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) investointeja esteettömiin sosiaali-, 
terveydenhuolto-, asunto-, koulutusalojen, 
kulttuurin, urheilun ja matkailun
infrastruktuureihin;

Or. en

Tarkistus 169
Manfred Weber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 170
Michael Theurer

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) matkailun edistämistä 
kohdennetuilla, kestävillä, räätälöidyillä 
matkailuhankkeilla ja -ohjelmilla 
erityisesti
i) tukemalla matkailun kehittämistä 
rakenteiltaan heikoilla, epäsuotuisilla 
ja/tai vaikeapääsyisillä alueilla;
ii) kehittämällä matkailua eristyneillä 
alueilla, raja-alueilla ja erittäin syrjäisillä 
alueilla;
iii) tukemalla ja edistämällä ilmaston- ja 
ympäristönsuojeluun ja kestävään 
luonnonvarojen käyttöön liittyviä 
toimenpiteitä matkailualalla

Or. de

Tarkistus 172
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(d) alueiden omien tutkimus- ja 
innovointikykyjen mahdollisuuksien 
kehittämistä paikallis- ja aluetasolla 
perustamalla klustereita. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Or. de
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Tarkistus 173
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) investoinnit alueiden omiin 
mahdollisuuksiin yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kiinteiden laiteinvestointien ja 
pienimuotoisten infrastruktuuripalvelujen 
kautta, tuki tutkimus- ja 
innovointielimille;

Or. en

Tarkistus 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 175
Nuno Teixeira

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) investoinnit koneisiin, laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä infrastruktuuriin;
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Or. pt

Perustelu

Yrityksille on sallittava tuotantorakenteen nykyaikaistamisen ja teollisuuden kilpailukyvyn 
lisäämisen mahdollistavat investoinnit koneisiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. EU:n yritykset 
voivat kilpailla vahvasti kansainvälisillä markkinoilla ainoastaan uusien teollisten koneiden 
avulla ja kehittämällä uusia enemmän lisäarvoa tuottavia tuotteita, jotka tyydyttävät 
kansalaisten tarpeet.

Tarkistus 176
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 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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. es

Perustelu

Ei ole suotavaa rajoittaa minkäänlaisia tutkimukseen liittyviä infrastruktuureja säätämällä 
kokoon liittyviä vaatimuksia, kun otetaan huomioon EU:n tutkimukseen liittyvien 
infrastruktuurien jälkeenjääneisyys. Toisaalta on kannattavaa parantaa laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä infrastruktuureihin kohdistuvien investointien kokoon liittyvää joustavuutta, 
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kun otetaan huomioon, että komissio on ehdottanut, että huomattava määrä toimista olisi 
keskitettävä konkreettisia temaattisia tavoitteita varten.

Tarkistus 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

i a) investointeja matkailun, myös 
merimatkailun sekä taide- ja 
kulttuuriperinnön, edistämiseen

Or. it

Perustelu

Matkailun edistämiseen sekä taide- ja kulttuuriperinnön suojeluun suunnattua tukea pidetään 
hyvin keskeisenä, jotta Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteet kyetään saavuttamaan.

Tarkistus 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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) yrityksille, erityisesti kaikenlaisille pk-
yrityksille, myös mikroyrityksille ja 
sosiaalisen talouden mikroyrityksille,
tarjottava tuki, apu ja palvelut;

Or. xm

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset hyötyvät tällä hetkellä hyvin vähän 
rakennerahastoista, sillä suurista yrityksistä poiketen niillä ei aina ole riittävästi 
kasvuvoimavaroja. Koska ne ovat taloutemme vetureita, rakennerahastovarojen myöntäminen 
pk-yrityksille ja mikroyrityksille helpottaa niiden kasvupotentiaalin vapauttamista ja luo 
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työpaikkoja Small Business Act-aloitteen periaatteita noudattaen.

Tarkistus 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) yrityksille, erityisesti erilaisille pk-
yrityksille, kuten mikroyrityksille ja 
yhteisötalouden yrityksille tarjottava tuki 
ja neuvonta, palvelut ja ohjaus;

Or. en

Tarkistus 181
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) yrityksille, erityisesti kaikenlaisille pk-
yrityksille, kuten mikroyrityksille ja 
yhteisötalouden yrityksille tarjottava tuki 
ja neuvonta ja palvelut;

Or. en

Tarkistus 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 183
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 185
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

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

tarjottava tuki ja yritysten investoinnit 
teknologiaan ja soveltavaan tutkimukseen 
sekä julkisten tutkimustahojen yhdessä 
yksityisten yritysten kanssa toteuttamat 
tutkimus- ja innovointialoitteet;

Or. pt

Tarkistus 186
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 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Tarkistus 189
Herbert Reul

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 kuuluu huipputason 
tutkimuslaitosten perustaminen 
esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelman 
alaisen vastaavan kilpailun yhteydessä 
sekä kaikkien sellaisten toimenpiteiden 
edistäminen, joilla voidaan varmistaa 
tällaisen laitoksen kansainvälinen 
houkuttelevuus kansainvälisesti 
kilpailukykyiset palkat mukaan lukien;

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 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) aiempien teollisuus- ja 
kaivostoiminta-alueiden uudistamisen 
tukeminen;

Or. de

Tarkistus 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d 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 paikallis- ja 
alueviranomaisten, asianomaisten 
sosiaalisten, taloudellisten, ympäristöalan 
sekä tutkimus- ja innovointialan
toimijoiden ja hallituksista 
riippumattomien järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 192
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) verkostoituminen, yhteistyö, 
valmiuksien kehittäminen, tutkimus ja 
valmistelevat toimet, kokemustenvaihto 
paikallis- ja alueviranomaisten ja 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa, 



PE491.053v01-00 74/174 AM\903902FI.doc

FI

hallituksista riippumattomat järjestöt 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d 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 paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä asianomaisten 
sosiaalisten, taloudellisten, ympäristöalan 
toimijoiden kanssa, hallituksista 
riippumattomat järjestöt mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 194
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d 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 alue- ja 
paikallisviranomaisten ja asianomaisten 
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöalan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 195
Mojca Kleva
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) verkostoituminen, yhteistyö, 
valmiuksien kehittäminen, tutkimukset, 
valmistelevat toimet ja kokemustenvaihto 
alue- ja paikallisviranomaisten ja 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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) tieteeseen ja tutkimukseen liittyvä 
verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto alueellisten, 
paikallisten ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kanssa;

Or. es

Tarkistus 197
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 
ympäristöalan toimijoiden sekä talouden 
ja tutkimuksen alan toimijoiden kanssa;
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Or. de

Tarkistus 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d 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, 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöalan toimijoiden sekä koulutus-, 
tutkimus- ja tiedelaitosten kanssa;

Or. en

Tarkistus 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen
vaihto alueiden, kaupunkien ja 
asianomaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 200
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto alue- ja 
paikallisviranomaisten ja asianomaisten 
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöalan 
toimijoiden kanssa, hallituksista 
riippumattomat järjestöt mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 201
Nuno Teixeira

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 hyvien 
käytäntöjen ja kokemusten vaihto saarten, 
alueiden, kaupunkien ja asianomaisten 
sosiaalisten, taloudellisten ja koulutus- ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa;

Or. pt

Perustelu

Myös saaret on mainittava hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtamisen osalta, kun otetaan 
huomioon saarten syrjäinen sijainti manneralueisiin verrattuna, mikä edellyttää saarilta 
luovuutta ja rohkeutta niiden alueilla toteutettavien hankkeiden täytäntöönpanossa.

Tarkistus 202
László Surján

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

Komission teksti Tarkistus

a) tuki alueiden sisäisten erojen 
pienentämiseksi, kulttuurienvälisen 
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ymmärryksen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 203
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [CPR] 
32 artiklassa määritelty 
rahoitusvälineiden kuten lainojen, 
takuiden, pääomarahoituksen ja 
uusiutuvien luottojen muiden muotojen 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) uusien valmiuksien kehittäminen, 
tutkimukset ja valmistelevat toimet;

Or. en

Tarkistus 205
Bogusław Sonik

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

iv a) asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [CPR] 
32 artiklassa määritelty 
rahoitusvälineiden kuten lainojen, 
takuiden, pääomarahoituksen ja 
uusiutuvien luottojen muiden muotojen 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 206
Mojca Kleva

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

Komission teksti Tarkistus

d a) rahoitusvälineiden kuten lainojen, 
takuiden, pääomarahoituksen ja 
uusiutuvien luottojen muiden muotojen 
kehittäminen varainhoitoasetuksessa 
määritetyllä tavalla yksityisen sektorin 
yhteisinvestointien helpottamiseksi 
markkinahäiriötilanteessa tai tilanteessa, 
jossa investoinnit eivät ole riittäviä

Or. en

Tarkistus 207
László Surján

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

Komission teksti Tarkistus

(e) tekninen apu. e) tekninen apu. Tämä käsittää:
i) temaattinen koulutus ja tiedotusohjelmat 
mahdollisille edunsaajille
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ii) kansallisen ja alueellisen tason 
päätöksentekijöiden valmiuksien 
kehittäminen menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja koordinoimiseksi

Or. en

Tarkistus 208
Tamás Deutsch

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

Komission teksti Tarkistus

– investoinnit kaupunkialueiden 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön 
kunnostamiseen.

Or. en

Tarkistus 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

On tehtävä mahdolliseksi tukea EAKR:sta infrastruktuuri-investointeja, joilla kansalaisille 
tarjotaan peruspalveluja ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla kehittyneemmillä alueilla.

Tarkistus 211
Ramona Nicole Mănescu

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneemmillä alueilla EAKR:sta ei 
tueta infrastruktuuri-investointeja, joilla 

Poistetaan.
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kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Or. de

Tarkistus 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Infrastruktuurien sulkemisessa tuen piiristä ei oteta asianmukaisesti huomioon niitä tarpeita 
ja vaikeuksia, jotka johtuvat nykyisestä kriisistä yhä laajemmilla alueilla Euroopan 
mantereella. Kehittyneempien alueiden olisi oltava rahoituskelpoisia sillä ehdolla, että ne 
liittyvät Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin.

Tarkistus 214
Hermann Winkler

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.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 215
Mojca Kleva

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 216
Richard Seeber

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Infrastruktuuriin myös kehittyneemmillä alueilla tehtävät investoinnit hyödyntävät koko 
Euroopan unionin väestöä.

Tarkistus 217
Nuno Teixeira
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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.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Kehittyneempien alueiden on voitava toteuttaa investointeja näillä aloilla, jotta ne voivat 
edistää Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista ja parantaa kansalaistensa elinolosuhteita 
ympäristön, teknologian ja kestävän liikenteen tasolla.

Tarkistus 218
Peter Simon

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien kansalaisten ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja viestintäteknologian alojen peruspalvelujen olisi oltava 
tukikelpoisia myös kehittyneemmillä alueilla.

Tarkistus 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter



AM\903902FI.doc 85/174 PE491.053v01-00

FI

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 infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla lukuun 
ottamatta vihreiden infrastruktuurien, 
ekosysteemipalveluiden, vihreän 
tietoteknologian ja viestintäteknologian ja 
kävelyä, pyöräilyä, ajoneuvojen 
yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja paikallista 
julkista liikkuvuutta koskevia ympäristölle 
ystävällisten liikenneratkaisujen aloja.

Lisäksi edellä esitetystä poiketen 
EAKR:sta tuetaan kansalaisille 
peruspalveluja tieto- ja viestintätekniikan 
alalla tarjoavia infrastruktuureja, myös 
suurnopeusverkkoja, kehittyneemmillä 
alueilla vakavista ja pysyvistä luontoon 
liittyvistä haitoista kärsivillä alueilla 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [CPR] 111 
artiklan 4 kohdan a, b ja c kalakohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Kehittyneemmillä alueilla ei tavallisesti tarvita EU:n tukea harmaisiin infrastruktuureihin
ympäristö- ja liikennealoilla, mutta innovatiivisia vihreitä ja kestäviä infrastruktuureja on 
edelleen edistettävä. Se on usein myös kustannustehokkainta liiketoimintamahdollisuuksien 
edistämisessä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Lisäksi investointien tieto- ja 
viestintäteknologian perusrakenteisiin, kuten hyvin nopeisiin verkkoihin, olisi oltava 
tukikelpoisia kaikilla niillä alueilla, jotka ovat edelleen jäljessä vakavien ja pysyvien luontoon 
liittyvien haittojen vuoksi.

Tarkistus 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

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

Infrastruktuuri-investoinnit saattavat olla 
tarpeen sisäisten kehityserojen 
vähentämiseksi myös kehittyneemmillä 
alueilla, joilla kansalaisille tarjotaan 
peruspalveluja ympäristön, liikenteen, 
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 221
Fiorello Provera

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 on avoin 
innovatiivisille ratkaisuille 
ekosysteemipalvelujen, luonnon 
monimuotoisuuden ja vihreiden 
infrastruktuurien, sosiaalisten 
organisaatioiden, ympäristölle 
ystävällisten liikenneratkaisujen, 
paikallisen julkisen liikkuvuuden sekä
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneemmillä alueilla EAKR:sta ei 
tueta infrastruktuuri-investointeja, joilla 

Kehittyneemmillä alueilla voi olla sisäisten 
kehityserojen vähentämisen vuoksi 
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kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

tarpeellista tukea EAKR:sta 
infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Or. es

Tarkistus 223
Giommaria Uggias

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 infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Or. it

Tarkistus 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla lukuun 
ottamatta erityissäännöksistä Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
tukemiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetun asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 3 artiklassa 
määritettyyn rajat ylittävään yhteistyöhön 
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kuuluvia alueita.

Or. en

Tarkistus 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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 infrastruktuuri-investointeja, joilla 
kansalaisille tarjotaan peruspalveluja 
ympäristön, liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla, mutta se on 
avoin innovatiivisille ratkaisuille
ekosysteemipalveluiden, luonnon 
monimuotoisuuden, älykkäiden ja 
vihreiden infrastruktuurien, ympäristölle 
ystävällisten liikenneratkaisujen ja 
vihreän tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla.

Or. en

Perustelu

On ymmärrettävää, että laaja-alaiset investoinnit harmaaseen infrastruktuuriin ympäristön, 
liikenteen, tietoteknologian ja viestintäteknologian aloilla eivät enää ole ensisijaisia 
kehittyneemmillä alueilla, koska niitä on tuettu lähentymisohjelmasta jo pitkään. Asetuksen 
3 artiklassa ei kuitenkaan pidä estää investointeja innovatiivisiin ratkaisuihin ekosysteemin 
suojelemisen, vihreiden infrastruktuurien ja ekosysteemille ja ympäristölle ystävällisten 
liikenneratkaisujen aloilla alueen kehitystasosta riippumatta. Nämä ovat usein kaikkein 
kustannustehokkaimpia investointeja, joilla edistetään uusien taitojen ja 
liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Niitä olisi edistettävä kaikkialla, koska muuten 
vaarannetaan Eurooppa 2020 -strategian ympäristötavoitteet.

Tarkistus 226
Bogusław Sonik

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

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

Kehittyneemmillä alueilla EAKR on avoin 
innovatiivisille ratkaisuille 
ekosysteemipalvelujen, luonnon 
monimuotoisuuden ja vihreiden 
infrastruktuurien, sosiaalisten 
organisaatioiden, ympäristölle 
ystävällisten liikenneratkaisujen, 
paikallisen julkisen liikkuvuuden sekä
tietoteknologian ja viestintäteknologian 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa; Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Mahdollisuutta käyttää ESKR:n rahoitusta pidetään välttämättömänä, jotta ydinvoimaloiden 
käytöstäpoisto voidaan toteuttaa alueen kestävää kehitystä edistävänä toimenpiteenä.

Tarkistus 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa; a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa ja 
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rakentamista;

Or. en

Tarkistus 229
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa; (a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa ja 
rakentamista;

Or. de

Perustelu

Jäähdytysveden suuri määrä, suuri turvallisuusriski sekä radioaktiivisen jätteen säilytykseen 
liittyvät ratkaisemattomat kysymykset puhuvat uusien ydinvoimaloiden rakentamista vastaan.

Tarkistus 230
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa; a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa ja 
rakentamista;

Or. en

Tarkistus 231
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuuluvan toiminnan
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) direktiivin 2003/87/EY liitteen I
soveltamisalaan kuuluvaa 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

Or. en

Perustelu

Toimille ETS-direktiivin liitteen I soveltamisalaan kuuluvissa laitoksissa ei pidä myöntää 
EAKR:sta rahoitusta, koska tämä vääristäisi päästöoikeuksien kauppajärjestelmän 
markkinoita ja tuhoaisi sen hiilidioksidihyödyt.

Tarkistus 233
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä, lukuun ottamatta 
ainoastaan erittäin tehokkaan lämmön ja 
sähkön yhteistuotannon ja 
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kaukolämmityksen tai -jäähdytyksen 
jakeluverkkoa;

Or. en

Tarkistus 234
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä poikkeuksena kaukolämpö-
ja -jäähdytys sekä sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitokset;

Or. de

Perustelu

Kaukolämpö- ja jäähdytysverkostojen sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten
uudistamisella voidaan saada aikaan energiasäästöä, minkä vuoksi sen tukemista tulisi 
jatkaa.

Tarkistus 235
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) direktiivin 2003/87/EY liitteen I
soveltamisalaan kuuluvaa 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä, myös kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkostot ja sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitokset;

Or. en



AM\903902FI.doc 93/174 PE491.053v01-00

FI

Perustelu

EU:n varoja ei pidä investoida fossiilisia polttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten 
tuotantokapasiteettiin, vaan sillä olisi tuettava ainoastaan toimenpiteitä, joilla lisätään 
olemassaolevien laitosten tehokkuutta, lukuun ottamatta ETS-direktiivin kattamia laitoksia.

Tarkistus 236
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 238
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

Poistetaan.
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Or. pt

Perustelu

Ei ole tarpeen viitata suoraan tupakka-alan tukikelvottomuuteen, koska asiasta on maininta 
perussopimuksessa ja koska muihinkaan perussopimuksessa lueteltuihin yritystoiminnan 
aloihin ei viitata tässä asetuksessa. Järkevä ei ole myöskään komission perustelu, jonka 
mukaan se aikoo olla investoimatta tupakka-alalle ja samalla tehostaa mainos- ja 
terveysvalistuskampanjoita, koska tällöin myös muut alat (esim. viininviljely tai muut 
alkoholijuomat) olisi sisällytettävä tukikelvottomien alojen joukkoon.

Tarkistus 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) suuria tiehankkeita, joihin ei liity 
rajat ylittävää osuutta, alle 200 kilometrin 
päässä toisistaan sijaitsevia lentokenttiä, 
jotka eivät tee yhteistyötä 
infrastruktuurivalmiuksien käytössä;

Or. en

Tarkistus 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) geneettisesti muunnettuja 
organismeja päästettäväksi ympäristöön, 
elintarvikkeisiin tai rehuun ja tätä 
koskevaan tutkimustoimintaan ja 
infrastruktuuriin;

Or. en
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Tarkistus 241
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen 1 kohdasta investoinnit 
kaikenlaisiin rajat ylittäviin 
infrastruktuureihin ovat tukikelpoisia 
Euroopan alueellisen yhteistyön 
ohjelmissa, riippumatta osallistuvien 
alueiden kehitysasteesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien tavoitteiden mukaisiin investointeihin rajat 
ylittävään infrastruktuuriin sisältyy suuri lisäarvo, ja erot tukikelpoisuutta koskevissa 
säännöissä haittaisivat investointeja tällaisiin infrastruktuureihin eri alueiden osalta.

Tarkistus 242
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen edellisestä alakohdassa esitettyä 
säännöstä ei sovelleta 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.

Or. en
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Tarkistus 243
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
säädetyissä ja tämän asetuksen 5 
artiklassa säädettyjen 
investointiprioriteettien mukaisissa 
temaattisissa tavoitteissa, joihin EAKR voi 
osallistua, keskitytään seuraaviin 
seikkoihin:

Poistetaan.

(a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:
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
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.
(b) vähemmän kehittyneet alueet:
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;
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.
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Or. de

Tarkistus 244
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

Poistetaan.

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
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.

Or. de

Tarkistus 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

a) kehittyneemmät alueet:

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 4 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa koskevan tarkistuksen (uusi) kanssa.
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Tarkistus 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

(a) kehittyneemmät alueet:

Or. de

Tarkistus 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

a) kehittyneemmät alueet:

Or. en

Tarkistus 248
Patrice Tirolien

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

a) kehittyneemmät alueet:

Or. fr
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Tarkistus 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

a) kehittyneemmät alueet:

Or. es

Tarkistus 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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. en

Tarkistus 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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 

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 
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artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa; ja artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa ja vapaasti 
valittavassa neljännessä kohdassa; ja

Or. de

Tarkistus 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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;

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kokonaisresursseista kunkin 
toimintaohjelman kohdalla ohjataan 
korkeintaan kolmeen temaattiseen 
tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuksen 
(EU) N:o […] / 2012 [CPR] 9 artiklassa.

Or. it

Perustelu

Temaattisiin tavoitteisiin keskittymisen ei pidä kyseenalaistaa kykyä vaikuttaa suoraan 
puutteellisiin ja ongelmallisiin kysymyksiin, joihin yksittäisten alueiden on pureuduttava..

Tarkistus 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

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, 2, 3 ja 4 kohdassa; ja

Or. fr
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Perustelu

On lisättävä EAKR:n vähimmäisinvestointien kohteiden luetteloon myös temaattinen tavoite 2 
("tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen").

Tarkistus 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

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, 4 ja 6kohdassa; ja

Or. en

Perustelu

Temaattisen tavoitteen 6 sisällyttäminen tekee temaattisesta keskittämisestä’ joustavampaa ja 
mahdollistaa talouksiemme perustan muodostaviin ekosysteemeihin tehtävät investoinnit, 
mikä on kannattavaa, koska se edistää luonnonvaroja ja mahdollistaa ekosysteemien 
toiminnan.

Tarkistus 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kolmeen temaattiseen 
tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 9 artiklassa; ja
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Or. en

Tarkistus 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

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

Or. en

Tarkistus 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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;

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, 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 7 
kohdan a ja b alakohdassa;

Or. es

Tarkistus 258
Bogusław Sonik
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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

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, 4 ja 6 kohdassa; ja

Or. en

Tarkistus 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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;

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, 2, 3 ja 4 kohdassa;

Or. es

Tarkistus 260
Giommaria Uggias

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] 

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] 
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9 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa; 9 artiklan 1, 3, 4 ja 7 kohdassa;

Or. it

Tarkistus 261
Eleni Theocharous

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

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

Or. en

Tarkistus 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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;

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, 4 ja 7 kohdassa;

Or. es

Perustelu

On harkittava mahdollisuutta rahoittaa kestävää liikennettä ja pullonkaulojen poistamista 
tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista.
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Tarkistus 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

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, 4 ja 6 kohdassa; ja

Or. en

Tarkistus 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 40 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, ja liikennealan 
ulkopuolisten tätä tavoitetta koskevien 
investointien on oltava vähintään 
30 prosenttia EAKR:n kokonaisvaroista 
kansallisella tasolla;

Or. en

Perustelu

Prosentuaalisen osuuden kasvattaminen on tarpeen EU:n ilmastoa ja energiaa koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi parlamentin 
energiatehokkuutta koskevan päätöslauselman kanssa, jossa vaaditaan lisää varoja tälle 
alalle. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun kallista liikennealaa ei ole selkeästi jätetty 
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temaattisen tavoitteen 4 ulkopuolelle. Tavoitteiden saavuttaminen voi luoda yli kaksi 
miljoonaa paikallista työpaikkaa hyvin monilla aloilla, mikä jättää alueille riittävän 
joustovaran.

Tarkistus 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 15 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. es

Tarkistus 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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 15 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. es

Perustelu

Temaattinen keskittäminen edellyttää, että 80 prosenttia varoista käytetään kolmea 
temaattista tavoitetta varten, mikä rajoittaisi jäsenvaltioiden ja alueiden mahdollisuuksia 
mukauttaa ohjelmansa alueellisista erityispiirteistä aiheutuvien tarpeiden mukaisiksi. 
Varattuja varoja koskevan kiintiön pienentäminen ja kahden muun temaattisen tavoitteen 
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lisääminen takaa paremman joustavuuden. EAKR:sta on voitava tukea aluekehitystä 
sellaisilla EU:n alueilla, jotka kärsivät rautatieliikenteeseen liittyvistä kroonisista 
viivästyksistä.

Tarkistus 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 20 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava yhteen temaattisista tavoitteista, 
jotka on asetettu asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

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.

ii) niistä 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.

Or. de

Perustelu

Selvennös
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Tarkistus 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 20 prosenttia EAKR:n edellä 
mainittujen alueiden 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 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

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 40 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, ja investointien 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan on oltava vähintään 
15 prosenttia EAKR:n kokonaisvaroista 
kansallisella tasolla;

Or. en

Perustelu

Eurooppa ei ole edennyt asianmukaisesti tavoittaakseen energiansäästötavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, ja sekä parlamentti että neuvosto ovat todenneet, että tähän olisi päästävä,
mikä edellyttää lisärahoitusta. Tämä on loistava kaikki voittavat -tilanne, kun luodaan 
vihreitä työpaikkoja, maksimoidaan taloudelliset mahdollisuudet jokaisella alueella, 
vähennetään kuluttajille seuraavia kustannuksia ja parannetaan energiavarmuutta. Lisäksi 
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ilmastoa koskevan temaattisen keskittämisen ulottuvuutta laajennettiin Olbrychtin mietinnöllä 
sisällyttämällä tähän myös suuri ja kestävä kaupunkiliikenneala: prosentuaalista osuutta on 
mukautettava vastaavasti. Lisäksi tämä edellyttää energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
täsmentämistä sen varmistamiseksi, että rahat eivät mene pääasiassa liikennealalle vaan 
usean matalahiilisen alan tasapainoisiin investointeihin.

Tarkistus 271
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) vähintään 10 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava alueelliseen tavoitteeseen, joka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 10 
artiklassa;

Or. en

Tarkistus 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komission teksti Tarkistus

a a) siirtymäalueilla:
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, 2, 3 ja 4 kohdassa; ja
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] 
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9 artiklan 4 kohdassa.

Or. fr

Perustelu

On yhdenmukaistettava investointien vähimmäisastetta kaikilla siirtymäalueilla sen 
mukaisesti, mitä ehdotetaan turvaverkon kattamille alueille (60 prosenttia). On myös lisättävä 
EAKR:n vähimmäisinvestointien kohteiden luetteloon temaattinen tavoite 2 ("tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen").

Tarkistus 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) siirtymävaiheen alueilla:
(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, 4 ja 6 kohdassa; ja
(ii) vähintään 40 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason resursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o [...]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa, ja tämän tavoitteen 
mukaiset investoinnit kuljetusalan 
ulkopuolisilla aloilla ovat vähintään 
30 prosenttia EAKR:n kansallisen tason 
resursseista;

Or. xm

Perustelu

Siirtymävaiheen alueilla on paljon haasteita ja haittoja. Tämän vuoksi niille täytyy antaa 
temaattisessa keskittämisessä enemmän joustoa kuin kehittyneimmille alueille.
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Tarkistus 274
Patrice Tirolien

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

Komission teksti Tarkistus

a a) siirtymäalueilla:
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; ja
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.

Or. fr

Perustelu

Yhtäläisen kohtelun takaamiseksi siirtymäalueilla, entisten kilpailukykyalueiden on voitava 
hyödyntää samoja yksityiskohtaisia sääntöjä kuin entisillä lähentymisalueilla, toisin sanoen 
vähintään 60 ja enintään 80 prosentin EAKR:n keskittymisastetta.

Tarkistus 275
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähemmän kehittyneet alueet: Poistetaan.
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 
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artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa;
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.

Or. de

Tarkistus 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähemmän kehittyneet alueet: b) siirtymäalueet ja vähemmän kehittyneet 
alueet:

Or. es

Tarkistus 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 40 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. de

Tarkistus 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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 30 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

Perustelu

Temaattinen keskittäminen, joka edellyttäisi yli 30 prosentin osoittamista kolmeen 
temaattiseen tavoitteeseen rajoittaisi liikaa jäsenvaltioiden ja alueiden mahdollisuutta 
mukauttaa ohjelmiaan erityisiin alueellisiin tarpeisiin.

Tarkistus 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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 40 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, 2, 3 ja 4 kohdassa;

Or. es

Tarkistus 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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 50 prosenttia EAKR:n 
kokonaisresursseista kunkin 
toimintaohjelman kohdalla ohjataan 
korkeintaan kolmeen temaattiseen 
tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuksen 
(EU) N:o […] / 2012 [CPR] 9 artiklassa;

Or. it

Perustelu

Temaattisiin tavoitteisiin keskittymisen ei pidä kyseenalaistaa kykyä vaikuttaa suoraan 
puutteellisiin ja ongelmallisiin kysymyksiin, joihin yksittäisten alueiden on pureuduttava..

Tarkistus 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta
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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 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 ja vapaasti 
valittavassa neljännessä kohdassa;

Or. de

Tarkistus 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 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, 2, 3 ja 4 kohdassa;

Or. fr

Perustelu

On lisättävä EAKR:n vähimmäisinvestointien kohteiden luetteloon myös temaattinen tavoite 2 
("tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen").

Tarkistus 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(i) vähintään 50 prosenttia EAKR:n i) vähintään 60 prosenttia EAKR:n 
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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;

kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 3, 4 ja 6 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Temaattisen tavoitteen 6 sisällyttäminen tekee temaattisesta keskittämisestä’ joustavampaa ja 
mahdollistaa talouksiemme perustan muodostaviin ekosysteemeihin tehtävät investoinnit, 
mikä on kannattavaa, koska se edistää luonnonvaroja ja mahdollistaa ekosysteemien 
toiminnan.

Tarkistus 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 50 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kolmeen temaattiseen 
tavoitteeseen, jotka on asetettu asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 9 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 

i) vähintään 50 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista 
edellä mainituilla alueilla on ohjattava 
temaattisiin tavoitteisiin, jotka on asetettu 
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[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa;

asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 1, 3 
ja 4 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 287
Giommaria Uggias

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 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 ja 7 kohdassa;

Or. it

Tarkistus 288
Eleni Theocharous

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 50 prosenttia EAKR:n tason 
kokonaisresursseista on ohjattava yhteen 
tai useampaan temaattiseen tavoitteeseen, 
jotka on asetettu asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 289
Bogusław Sonik
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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 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, 4 ja 6 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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 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, 4 ja 7 kohdassa;

Or. es

Perustelu

On harkittava mahdollisuutta rahoittaa kestävää liikennettä ja pullonkaulojen poistamista 
tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista.

Tarkistus 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta
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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, 4 ja 6 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

i a) vähintään 30 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 7, 8 ja 10 kohdassa;

Or. de

Perustelu

Heikommassa asemassa olevien alueiden pitäisi käyttää voimavaransa tehokkaasti kasvua 
edistäviin aloihin, kuten koulutukseen, työmarkkinoihin ja liikenneinfrastruktuureihin.

Tarkistus 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 20 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.

ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 4 kohdassa, ja liikennealan 
ulkopuolisten tätä tavoitetta koskevien 
investointien on oltava vähintään 
15 prosenttia EAKR:n kokonaisvaroista 
kansallisella tasolla;

Or. en

Perustelu

Näillä alueilla käytetään nykyisin jo kuusi prosenttia EAKR:n resursseista matalahiilisiin 
investointeihin. Prosentuaalisen osuuden kasvattaminen on tarpeen EU:n ilmastoa ja 
energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
parlamentin energiatehokkuutta koskevan päätöslauselman kanssa, jossa vaaditaan lisää 
varoja tälle alalle. Tämä on tärkeää myös, kun kallista liikennealaa ei ole selkeästi jätetty 
temaattisen tavoitteen 4 ulkopuolelle. Tavoitteiden saavuttaminen voi luoda yli kaksi 
miljoonaa paikallista työpaikkaa hyvin monilla aloilla, mikä jättää alueille riittävän 
joustovaran.

Tarkistus 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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 12,5 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. de

Tarkistus 295
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta
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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 10 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 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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 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, ja investointien 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan on oltava vähintään 
10 prosenttia EAKR:n kokonaisvaroista 
kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

ii) vähintään 6 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava yhteen temaattisista tavoitteista, 



PE491.053v01-00 122/174 AM\903902FI.doc

FI

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

jotka on asetettu asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 6 prosenttia EAKR:n edellä 
mainittujen alueiden 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 299
Bogusław Sonik

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 10 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
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Tarkistus 300
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – -ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vähintään 10 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava alueelliseen tavoitteeseen, joka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
10 artiklassa, ja liikennealan 
ulkopuolisten tätä tavoitetta koskevien 
investointien on oltava vähintään 
20 prosenttia EAKR:n kokonaisvaroista 
kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 301
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Asetuksen (EU) N:o [...]/2012 
(yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) 
9 artiklassa määritellyt temaattiset 
tavoitteet ja niitä vastaavat tämän 
asetuksen 5 artiklassa säädetyt 
investointiprioriteetit syrjäisimpiä alueita 
ja harvaan asuttuja alueita koskevan 
erityisen vuokrauksen osalta kumotaan, 
jotta voidaan torjua tehokkaammin 
näiden alueiden pysyviä lisäkustannuksia 
ja saavuttaa tämän erityisen otsakkeen 
laatimisen taustalla ollut tavoite.

Or. pt
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Tarkistus 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 
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.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 4 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa koskevan tarkistuksen (uusi) kanssa.

Tarkistus 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 304
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 
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.
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Or. de

Tarkistus 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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.

Or. es

Tarkistus 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i 
alakohdassa säädetään, vähintään 60 
prosenttia EAKR:n kansallisen tason 
kokonaisresursseista on osoitettava 
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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.

kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun 
temaattiseen tavoitteeseen alueilla, joita 
tuetaan kaudella 2007–2013
lähentymistavoitteen perusteella, siis myös 
asetuksen N:o 1083/2006 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuilla phasing out 
-alueilla, mutta jotka ovat kelpoisia 
saamaan asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 82 
artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa 
määriteltyä kehittyneempien alueiden 
tukea ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. de

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kaikki alueet, jotka jäävät lähentymistavoitteen mukaisen voimassa 
olevan tuen ulkopuolelle, kuuluvat saamansa tuen suuruudesta riippumatta turvaverkkoon, 
jonka muodostaa kaksi kolmasosasta tähän mennessä kohdennetuista varoista, nykyiset 
phasing out -alueet mukaan lukien.

Tarkistus 307
Michael Theurer

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 EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
mutta jotka ovat kelpoisia saamaan 

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, joita
kaudella 2007–2013 tuetaan 
lähentymistavoitteen perusteella mutta 
jotka ovat kelpoisia saamaan asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 82 artiklan 2 kohdan b ja c 
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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.

alakohdassa määritellyn siirtymävaiheen 
tai kehittyneempien alueiden tukea 
ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. de

Perustelu

Kohtuuttomien vaikeuksien ja tilastollisten vääristymien välttämiseksi olisi luotava 
siirtymäkauden järjestely.

Tarkistus 308
Tamás Deutsch

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 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.

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i ja 
ii 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 
sekä jäsenvaltioiden 
pääkaupunkiseuduille, jotka ovat 
kelpoisia saamaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 82 artiklan 3 kohdan 
mukaan ohjelmakaudella 2014–2020. 
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Tuesta vähintään 10 prosenttia on 
osoitettava asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
osoitettuja EAKR:n varoja voidaan 
vähentää samassa suhteessa kuin 
koheesiorahastosta osoitetaan varoja 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
4 kohdassa esitettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin alueen eri luokkien suhteessa 
väestön perusteella.

Or. en

Tarkistus 309
Oldřich Vlasák

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 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.

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i ja 
ii 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 
sekä jäsenvaltioiden 
pääkaupunkiseuduille, jotka ovat 
kelpoisia saamaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
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koskeva asetus] 82 artiklan 3 kohdan 
mukaan ohjelmakaudella 2014–2020. 
Tuesta vähintään 10 prosenttia on 
osoitettava asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
osoitettuja EAKR:n varoja voidaan 
vähentää samassa suhteessa kuin 
koheesiorahastosta osoitetaan varoja 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
4 kohdassa esitettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin alueen eri luokkien suhteessa 
väestön perusteella.

Or. en

Tarkistus 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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 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.

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 ja vapaasti 
valittavassa neljännessä 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–
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2020.

Or. de

Tarkistus 311
Ramona Nicole Mănescu

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 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.

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i 
alakohdassa säädetään, vähintään 60 
prosenttia EAKR:n kansallisen tason 
kokonaisresursseista on osoitettava 
enintään kolmeen asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklassa esitetyn luettelon
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.

Or. en

Tarkistus 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i 
alakohdassa säädetään, vähintään 60 

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i 
alakohdassa säädetään, vähintään 60 
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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.

prosenttia EAKR:n näiden alueiden
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.

Or. en

Tarkistus 313
Jan Březina

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 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–

Poiketen siitä, mitä a alakohdan i ja 
ii 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 



AM\903902FI.doc 133/174 PE491.053v01-00

FI

2020. sekä jäsenvaltioiden 
pääkaupunkiseuduille, jotka ovat 
kelpoisia saamaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 82 artiklan 3 kohdan 
mukaan ohjelmakaudella 2014–2020. 
Tuesta vähintään 10 prosenttia on 
osoitettava asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
osoitettuja EAKR:n varoja voidaan 
vähentää samassa suhteessa kuin 
koheesiorahastosta osoitetaan varoja 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
4 kohdassa esitettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin alueen eri luokkien suhteessa 
väestön perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on sisällyttää pääkaupunkiseudut EAKR:n tukitoimikelpoisiin alueisiin tämän 
artiklan osalta.

Tarkistus 314
Bogusław Sonik

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 EU-
25-maiden keskimääräisestä 

Tämän asetuksen b kohtaa sovelletaan 
myös alueisiin, 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 
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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.

ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. en

Tarkistus 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa 
säädetään, syrjäisimpien ja harvaan 
asuttujen alueiden erityismäärärahojen 
osalta on taattava riittävästi joustavuutta 
varojen käytössä näiden alueiden 
tavoitettavuuden turvaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 316
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
osoitettuja EAKR:n varoja voidaan 
vähentää samassa suhteessa kuin 
koheesiorahastosta osoitetaan varoja 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
4 kohdassa esitettyihin temaattisiin 
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tavoitteisiin alueen eri luokkien suhteessa 
väestön perusteella.

Or. en

Tarkistus 317
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a i alakohdassa 
säädetään, saarijäsenvaltioihin, jotka 
saavat koheesiorahaston tukea, ja muihin 
saariin, lukuun ottamatta niitä, joissa 
jäsenvaltioiden pääkaupungit sijaitsevat 
tai joilta on kiinteä yhteys mantereelle, 
sovelletaan b i ja b ii alakohtaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella annetaan jäsenvaltioille ja alueille, joilla on erityisiä alueellisia 
ominaispiirteitä, mahdollisuus soveltaa asianmukaista politiikkayhdistelmää puuttuakseen 
tehokkaasti niiden haittoihin ja kartoittaakseen niiden mahdollisuuksia tämän kuitenkaan 
heikentämättä yleistä tavoitetta lisätä temaattista keskittämistä.

Tarkistus 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
kaikkiin asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa asetettuihin 11 temaattiseen 
tavoitteeseen, jotka luetellaan jäljempänä 
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kohdassa 1–11, kumppanuussopimuksissa 
kuvattujen alueellisten tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta myönnettävä tuki noudattaa 
seuraavia investointiprioriteetteja, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa asetettuihin temaattisiin 
tavoitteisiin:

Or. en

Tarkistus 320
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin
kumppanuussopimuksissa kuvattujen 
alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaisesti:

Or. en



AM\903902FI.doc 137/174 PE491.053v01-00

FI

Tarkistus 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin
kumppanuussopimuksissa kuvattujen 
alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 322
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin
kumppanuussopimuksissa kuvattujen 
alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 323
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin,
kumppanuussopimuksissa määriteltyjen 
alueellisten tarpeiden ja potentiaalien 
mukaan:

Or. it

Tarkistus 324
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin, 
kulloistenkin alueellisten tarpeiden 
mukaisesti:

Or. de

Perustelu

Koska alueilla on osittain hyvin erilaisia tarpeita, ne pitäisi ottaa huomioon.

Tarkistus 325
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin
kumppanuussopimuksissa kuvattujen 
alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 326
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta myönnettävä tuki noudattaa 
seuraavia investointiprioriteetteja, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklassa asetettuihin temaattisiin 
tavoitteisiin:

Or. en

Perustelu

Tällainen muutos olisi eduksi selkeydelle niiden toimien ja kulujen tukikelpoisuuden osalta, 
joita rahastosta voidaan tukea.

Tarkistus 327
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin tukeminen:

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja ympäristöystävällisen innovoinnin 
tukeminen:

Or. en

Tarkistus 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin tukeminen:

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja kestävän innovoinnin tukeminen:

Or. xm

Perustelu

Innovaatioissa ei tulisi tinkiä temaattisesta prioriteetista numero 6, vaan edistää kestävää 
kehitystä.

Tarkistus 329
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin tukeminen:

(1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja ympäristöystävällisen innovoinnin 
tukeminen:

Or. en
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Tarkistus 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

 a9 tutkimus- ja innovointitoiminnan 
infrastruktuurin parantaminen, alan 
huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin 
Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten edistäminen;

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

Or. en

Tarkistus 331
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
1 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 ja silloin, 
kun on yhteisvaikutusmahdollisuuksia 
muiden eurooppalaisten ohjelmien, kuten 
Horisontti 2020 -ohjelman alaisen 
huipputason tutkimuslaitosten 
perustamiskilpailun kanssa;

Or. de

Perustelu

Ks. myös johdanto-osan kappale 5a (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.
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Tarkistus 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 
osaamiskeskusten edistäminen;

Or. en

Tarkistus 333
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 
osaamiskeskusten edistäminen;

Or. en

Tarkistus 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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 

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

Or. sk

Tarkistus 335
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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, palveluinnovaatioiden 
parantaminen, alan huippuosaamisen 
kehittäminen ja etenkin Euroopan laajuisia 
etuja tuottavien osaamiskeskusten 
edistäminen;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on tuoda esiin palveluinnovaatioiden merkitys, joten ehdotan niiden 
sisällyttämistä esitetyllä tavalla investointiprioriteettiin 1 a.

Tarkistus 336
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

a a) erityisesti Euroopan laajuisia etuja 
tuottavien osaamiskeskusten edistäminen;

Or. en

Tarkistus 337
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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, yritysten, T&K-keskusten ja 
korkeakoulujen välisten yhteyksien ja 
synergioiden kehittämisen, erityisesti
tuotteiden ja palveluiden kehityksen, 
teknologian siirron, ekoinnovaatioiden,
sosiaalisten innovaatioiden, luovan 
kulttuurialan ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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, 
ekoinnovaatioiden, sosiaalisten 
innovaatioiden, kulttuurin ja luovan 
teollisuuden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 339
Hermann Winkler
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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) yksityisten ja julkisten yritysten 
tutkimus- ja innovointi-investointien, 
tuotteiden ja palveluiden kehityksen, 
teknologian siirron, sosiaalisten 
innovaatioiden, kulttuurin ja luovan 
toiminnan alojen ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. de

Perustelu

Kuntatason innovatiivisten hankkeiden toteuttajina ovat osittain kunnalliset yritykset 
yksityisten yritysten sijaan. Innovaatiota pitäisi kuitenkin joka tapauksessa tukea sellaisena 
riippumatta siitä, mikä on mahdollisen edunsaajan oikeusmuoto.

Tarkistus 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 ja tutkimuskeskusten
tutkimus- ja innovointi-investointien, 
tuotteiden ja palveluiden kehityksen, 
teknologian siirron, sosiaalisten 
innovaatioiden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen ja tukeminen
älykkään erikoistumisen avulla;

Or. fr
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Tarkistus 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 innovaatioiden, kulttuurin ja 
luovan teollisuuden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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) yksityisten ja julkisten 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;

Or. de

Tarkistus 343
Peter Simon
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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) yksityisten ja julkisten 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;

Or. de

Perustelu

Asetuksen tekstiä on selvennettävä, koska on varmistettava, että innovaatioiden tukeminen 
koskee sekä yksityisiä että julkisia yrityksiä.

Tarkistus 344
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, teollisen 
yhteistyön, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. fr

Tarkistus 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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, yritysten, T&K-keskusten ja 
korkeakoulujen välisten yhteyksien ja 
synergioiden kehittämisen, erityisesti
tuotteiden ja palveluiden kehityksen, 
teknologian siirron, sosiaalisten 
innovaatioiden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 346
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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, 
ekoinnovaatioiden, sosiaalisten 
innovaatioiden, kulttuurin ja luovan 
teollisuuden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 347
Viktor Uspaskich



AM\903902FI.doc 149/174 PE491.053v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten ja 
kaupunkialueiden kehityksen, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 348
Richard Seeber

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, 
energiatehokkuuteen liittyvien 
tutkimushankkeiden, sosiaalisten 
innovaatioiden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. de

Perustelu

Energiatehokkuuteen liittyviin tutkimushankkeisiin tehtävät investoinnit tuottavat koko 
Euroopan unionin väestölle lisäarvoa ja auttavat saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet.
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Tarkistus 349
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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, 
ekoinnovaatioiden, sosiaalisten 
innovaatioiden, kulttuurin ja luovan 
teollisuuden ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 350
Nuno Teixeira

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, palveluiden ja 
prosessien kehityksen ja suunnittelun, 
organisatoristen ja markkinoihin liittyvien 
innovaatioiden, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

Or. pt

Perustelu

Tuotesuunnittelua varten on voitava myöntää tukea, jotta yritykset voivat toteuttaa 
investointeja, jotka liittyvät teolliseen suunnitteluun ja uusiin tuotteisiin, joita testataan 
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myöhemmin teollisuudessa. Prosesseja (valmistus- ja tuotantoprosessit), organisatorisia 
menetelmiä (henkilöstöhallinto, oppimisalustat) ja markkinoita (loppukuluttajiin liittyvän 
kuilun kaventaminen) koskevat innovointitoimet tuottavat huomattavaa lisäarvoa yrityksille 
mahdollistamalla niiden nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen.

Tarkistus 351
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 innovaatioiden, 
ekoinnovaatioiden, julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 352
Michael Theurer

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) yksityisten ja julkisten 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;

Or. de
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Tarkistus 353
Manfred Weber

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) yksityisten ja julkisten 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;

Or. de

Tarkistus 354
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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 innovaatioiden, 
ekoinnovaatioiden, julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
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Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) Horizon 2020 -ohjelman mukaisten 
tarkoituksenmukaisten synergiaetujen ja 
yhteyksien tukeminen;

Or. it

Perustelu

Tieteellisen tutkimuksen tukeminen on liitettävä tarkoituksenmukaisesti koheesiopolitiikkaan, 
jotta siihen liittyvien tavoitteiden saavuttamista voitaisiin helpottaa.

Tarkistus 356
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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) tutkimuksen, pilottituotantolinjojen, 
tuotteiden varhaisen validoinnin sekä
erityisesti kehitystä vauhdittaviin 
teknologioihin liittyvien edistyneiden 
tuotantotekniikoiden ja ensituotannon sekä 
yleiskäyttöisten teknologioiden 
levittämisen tukeminen;

Or. en

Tarkistus 357
Peter Simon

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



PE491.053v01-00 154/174 AM\903902FI.doc

FI

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 
sekä niiden – myös julkisen sektorin –
sovellutusten, pilottituotantolinjojen, 
tuotteiden varhaisen validoinnin sekä 
kehitystä vauhdittaviin teknologioihin 
liittyvien edistyneiden tuotantotekniikoiden 
ja ensituotannon sekä yleiskäyttöisten 
teknologioiden levittämisen tukeminen;

Or. de

Perustelu

Asetuksen tekstiä on selvennettävä, jotta myös julkisten, esimerkiksi kunnallisen tason 
laitosten, innovatiiviset tutkimushankkeet ovat tukikelpoisia.

Tarkistus 358
Nuno Teixeira

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, 
laboratoriokapasiteetin, teollisoikeuksien, 
prototyyppien, pilottituotantolinjojen, 
tuotteiden varhaisen validoinnin sekä 
kehitystä vauhdittaviin teknologioihin 
liittyvien edistyneiden tuotantotekniikoiden 
ja ensituotannon sekä yleiskäyttöisten 
teknologioiden kehittämisen ja 
levittämisen tukeminen;

Or. pt

Perustelu

Monilla yrityksillä on omia uusien tuotteiden kehityslaboratorioita, jotta ne voivat esitellä 
asiakkailleen loppukuluttajille päätyviä uusia pakkauksia. Näiden laboratoriotoimien on 
oltava tukikelpoisia, koska ne mahdollistavat yritysten innovointikyvyn parantamisen ja 
huomattavaa lisäarvoa tuottavien uusien tuotteiden kehittämisen. Kaikki suoritetut 
tutkimukset on suojattava patenteilla (teollisoikeudet).
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Tarkistus 359
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 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) tutkimuksen, pilottituotantolinjojen, 
tuotteiden varhaisen validoinnin sekä
erityisesti kehitystä vauhdittaviin 
teknologioihin liittyvien edistyneiden 
tuotantotekniikoiden ja ensituotannon sekä 
yleiskäyttöisten teknologioiden 
levittämisen tukeminen.

Or. en

Perustelu

Liian seikkaperäisen ja rajaavan sanamuodon välttämiseksi investointiprioriteettien osalta 
ehdotan investointiprioriteettia 1 c koskevan sanamuodon muuttamista.

Tarkistus 360
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

i) asianmukaisten yhteyksien ja 
synergioiden luominen Horisontti 2020 
-ohjelman kanssa

Or. en

Tarkistus 361
Ramona Nicole Mănescu

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

c a) pk-yritysten innovointivalmiuksien 
hyödyntäminen kaikilla aloilla, 
innovoinnin ja piilevien innovaatioiden 
havaitseminen ja tukeminen pienissä 
yrityksissä ja mikroyrityksissä erityisesti 
tarjoamalla valmennusta (mentorointia) 
pienille yrityksille ja mikroyrityksille, 
välittäjäorganisaatioiden ja niiden 
innovointikulttuuria rohkaisevien
toimenpiteiden täytäntöönpanon 
tukeminen, yhteistyö tutkimuskeskusten 
kanssa, innovaatioiden toteutuksen ja 
niiden kaupallisen hyödyntämisen 
tukeminen;

Or. en

Tarkistus 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komission teksti Tarkistus

c a) yhteyksien ja synergioiden luominen 
yritysten, tutkimuskeskusten ja korkea-
asteen koulutuksen välille

Or. fr

Tarkistus 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

c a) asianmukaisten yhteyksien ja 
synergioiden luominen Horisontti 2020 -
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ohjelman kanssa

Or. en

Tarkistus 364
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

c a) asianmukaisten yhteyksien ja 
synergioiden luominen Horisontti 2020 
-ohjelman kanssa;

Or. en

Tarkistus 365
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

c a) asianmukaisten yhteyksien ja 
synergioiden luominen Horisontti 2020 
-ohjelman kanssa;

Or. en

Tarkistus 366
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tiede- ja teknologiapuistojen 
kehittämisen ja rakenteiden uudistamisen 
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tukeminen, mukaan lukien tiede- ja 
teknologia- ja yritysmaailman toimijoiden 
välisten strategisten synergioiden 
edistäminen, teknologian alan 
yrityshautomoiden ja -kehittämöiden 
perustaminen ja kilpailu- ja 
teknologiakeskuksia koskevan alueellisen 
panostuksen vahvistaminen.

Or. pt

Perustelu

Tiede- ja teknologiapuistot on sisällytettävä ensisijaisiin tavoitteisiin, sillä ne edistävät 
useiden saman alan toimijoiden välisiä strategisia synergioita. Tarkoituksena on, että alueet 
investoivat uudistetuille aloille, joilla toimii erikoistuneita yrityksiä, ja että alueet luovat 
yhteistyöverkostoja yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Alueellista kehitystä voidaan 
edistää sellaisiin infrastruktuureihin tehtävillä investoinneilla, jotka luovat olosuhteet 
yritysten sijoittautumiselle.

Tarkistus 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin kulttuuri- ja 
luovan perinnön säilyttäminen ja 
edistäminen
(a) sellaisten kannatettavien ja yhteisesti 
hyväksyttyjen kulttuuritoimien 
edistäminen, joilla pyritään tukemaan ja 
korostamaan Euroopan aineellista ja 
aineetonta kulttuuriperintöä, jotta 
voidaan taata talouden ja tiedon 
uusiutuminen;
(b) kokeilujen, innovoinnin ja yrittäjyyden 
tukeminen kulttuurialalla ja luovalla 
alalla;
(c) kestävän matkailun, myös 
merimatkailun, edistäminen kehittämällä 
alueilla tehokkaita, innovatiivisia ja 
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laadullisia verkostoja ja palveluja;

Or. it

Perustelu

Komission ehdotuksen pitäisi mahdollistaa Euroopan unionin kulttuurin korostaminen laajalti 
takaamalla se, että alueiden kehittäminen toteutetaan suojelemalla kulttuuriperintöä sekä 
edistämällä kokeilujen tekemistä ja luovuutta.

Tarkistus 368
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 370
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto;

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto sekä 
digitaalitalouden tulevien ja kehittyvien 
teknologioiden ja verkkojen käyttöönoton 
tukeminen;

Or. en

Tarkistus 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laajakaistan laajentaminen ja
suurnopeusverkkojen käyttöönotto;

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto sekä 
digitaalitalouden tulevien ja kehittyvien 
teknologioiden ja verkkojen kehittämisen 
tukeminen;

Or. en

Tarkistus 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
palveluiden sekä verkkokaupan 
kehittäminen ja tieto- ja viestintätekniikan 
kysynnän lisääminen;

b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja 
digitaalisten palveluiden sekä 
verkkokaupan kehittäminen ja tieto- ja 
viestintätekniikan kysynnän lisääminen;

Or. fr



AM\903902FI.doc 161/174 PE491.053v01-00

FI

Tarkistus 373
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 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, verkkokulttuuriin ja 
sähköisiin terveydenhoitopalveluihin 
liittyvien tieto- ja viestintätekniikan 
sovellusten parantaminen;

Or. en

Tarkistus 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 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, verkkokoulutukseen,
tietoyhteiskuntaan osallistumiseen, 
verkkokulttuuriin ja sähköisiin 
terveydenhoitopalveluihin liittyvien tieto-
ja viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

verkko-opetukseen, tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseen, sähköisiin 
terveydenhoitopalveluihin ja 
verkkokulttuuriin liittyvien tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 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, verkkokulttuuriin, 
tietoyhteiskuntaan osallistumiseen ja 
sähköisiin terveydenhoitopalveluihin 
liittyvien tieto- ja viestintätekniikan 
sovellusten parantaminen;

Or. en

Tarkistus 377
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 378
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 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, verkkokulttuuriin, 
tietoyhteiskuntaan osallistumiseen ja 
sähköisiin terveydenhoitopalveluihin 
liittyvien tieto- ja viestintätekniikan 
sovellusten parantaminen;

Or. en

Tarkistus 379
Nuno Teixeira

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 sekä 
koulutusalan teknologisiin alustoihin
liittyvien tieto- ja viestintätekniikan 
sovellusten parantaminen;

Or. pt

Perustelu

Oppimisen, terveyden ja tietoyhteiskuntaan osallistumisen alalla tehtävien teknologiaan 
liittyvien investointien lisäksi myös esimerkiksi etäopiskelua varten käyttöön tarjottavien 
verkko-opetuksen ja sulautuvan opetuksen alustojen kaltaisten koulutusalan investointien on 
oltava tukikelpoisia.

Tarkistus 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) energiajärjestelmän hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 381
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiajärjestelmän hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 382
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiajärjestelmän hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. en
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Tarkistus 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
ja palvelujen saatavuuden parantaminen 
heikommassa asemassa oleville ryhmille.

Or. en

Tarkistus 384
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiajärjestelmän hallinnointiin ja 
valvontaan liittyvien tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen.

Or. en

Tarkistus 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

c b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
ja palvelujen saatavuuden parantaminen 
heikommassa asemassa oleville ryhmille.

Or. en
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Tarkistus 386
Fiorello Provera

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

Komission teksti Tarkistus

c b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
ja palvelujen saatavuuden parantaminen 
asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [CPR] 10 
artiklassa mainituilla pysyvän luontoon 
liittyvän haitan alueilla,

Or. en

Tarkistus 387
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

c b) tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden 
ja palvelujen saatavuuden parantaminen 
asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [CPR] 10 
artiklassa mainituilla pysyvän luontoon 
liittyvän haitan alueilla,

Or. en

Tarkistus 388
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden
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parantaminen:

Or. en

Tarkistus 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
kestävyyden parantaminen:

Or. en

Tarkistus 390
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) yritysten, erityisesti pk-yritysten,
kilpailukyvyn parantaminen:

Or. de

Perustelu

Investointeja on voitava tehdä muihinkin kuin pk-yrityksiin, joissa painopisteen on kiistämättä 
oltava. Liitteessä olevia indikaattoreita pitäisi mukauttaa vastaavasti.

Tarkistus 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) yritysten ja pääasiassa pk-yritysten 
kilpailukyvyn parantaminen:

Or. fr

Tarkistus 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukyvyn parantaminen:

Or. en

Tarkistus 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

3) yritysten ja erityisesti pk-yritysten sekä 
sosiaalisten ja sosiaalitalouden yritysten 
kilpailukyvyn parantaminen:

Or. es

Tarkistus 394
Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) yritysten, erityisesti pk-yritysten,
kilpailukyvyn parantaminen:

Or. de

Tarkistus 395
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
kestävyyden parantaminen:

Or. en

Tarkistus 396
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komission teksti Tarkistus

(3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

(3) yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukyvyn parantaminen:

Or. en

Perustelu

EU:n olisi tuettava yleisesti eurooppalaisia yrityksiä eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
mukaisesti.

Tarkistus 397
Hermann Winkler
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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) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
helpottamalla uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista, kuten yritysten 
luovutusta; pk-yritysten liitännäis- ja 
vakautustukitoimien edistäminen sekä 
yksittäisten yritysten investointien 
edistäminen;

Or. de

Tarkistus 398
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 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 sekä elvyttämällä 
nykyisiä yrityksiä myös yrityshautomoiden 
avulla, myös suuria ympäristöön, 
ilmastoon tai väestönkehitykseen liittyviä 
haasteita kohtaavilla alueilla luomalla 
synergiaa ESR:n kanssa;

Or. en

Tarkistus 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
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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 alueilla, joilla 
on suuria yhteiskunnallisia haasteita, 
kuten kaupunkien ongelma-alueilla sekä 
kehittämällä synergioita Euroopan 
sosiaalirahaston kanssa ja edistämällä 
ekomatkailuhankkeita ja kestävää 
matkailua;

Or. xm

Perustelu

Kaupunkien ongelma-alueet tarjoavat voimavaroja, mutta niillä ei usein ole riittävästi keinoja 
ja osaamista yrittäjyyden kehittämiseen, sillä tällaiset alueet eivät useinkaan kiinnosta 
investoijia.

Tarkistus 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 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 myös yrityshautomoiden 
avulla;

Or. en

Tarkistus 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

a) yrittäjyyden edistäminen erityisesti 
ottamalla huomioon naisten erityisen 
tavan perustaa yrityksiä helpottamalla 
uusien ideoiden taloudellista 
hyödyntämistä ja tukemalla uusien 
yritysten luomista;

Or. en

Tarkistus 402
Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 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 
vuoristoalueiden kaltaisten suuria 
ympäristöön, ilmastoon tai 
väestönkehitykseen liittyviä haasteita 
kohtaavilla alueilla ja luomalla synergiaa 
ESR:n kanssa;

Or. en

Tarkistus 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 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 myös 
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riskipääomatyyppisillä investoinneilla;

Or. en

Tarkistus 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 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 yritysten 
luomista ja siirtämistä;

Or. fr

Tarkistus 405
Richard Seeber

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;
erityisesti alueilla, joilla on suuria 
ympäristöön, ilmastoon tai 
väestörakenteeseen liittyviä haasteita, 
kuten vuoristoalueilla;

Or. de

Perustelu

Vuoristoalueiden on pystyttävä vastaamaan luonnonhaitoista aiheutuviin erityisiin 
haasteisiin. Niiden on selviydyttävä monimutkaisista ongelmista, kuten väestökadosta ja 
taloudellista haitoista. Integroitu lähestymistapa rakennerahastojen tukitoimissa on tässä 
myös erityisesti tarpeen.
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Tarkistus 406
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 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 vuoristoalueiden kaltaisten 
suuria ympäristöön, ilmastoon tai 
väestönkehitykseen liittyviä haasteita 
kohtaavilla alueilla ja luomalla synergiaa 
ESR:n kanssa;

Or. en


