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Tarkistus 74
Jan Olbrycht

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) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Kyseisen artiklan sekä SEUT-
sopimuksen 174 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti EAKR:n on näin ollen määrä
osaltaan vähentää eri alueiden välisiä 
kehityseroja ja heikoimmassa asemassa 
olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä siten, 
että näiden alueiden joukossa 
kiinnitetään erityistä huomiota vakavista 
ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, 
kuten erityisen harvaanasuttuihin 
pohjoisimpiin alueisiin sekä saaristo-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Or. en

Tarkistus 75
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On tarpeen antaa erityiset säännökset 
siitä, mitä toimia EAKR:sta voidaan 
rahoittaa asetuksessa (EU) N:o […]/2012
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 

(3) On tarpeen antaa erityiset säännökset 
siitä, mitä toimia EAKR:sta voidaan 
rahoittaa asetuksessa (EU) N:o […]/2013
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
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määriteltyjen temaattisten tavoitteiden 
mukaisesti. EAKR:n toiminta-alan 
ulkopuolinen rahoitus tulisi määritellä ja 
selkeyttää myös 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
osalta laitoksissa, joihin sovelletaan
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2003/87/EY.

määriteltyihin temaattisiin tavoitteisiin 
sisältyvien ensisijaisten 
investointikohteiden edistämiseksi. 
EAKR:n toiminta-alan ulkopuolinen 
rahoitus tulisi määritellä ja selkeyttää myös 
investointien osalta, joilla on tarkoitus 
saada vähennetyksi 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 
aiheutuvat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2003/87/EY olevassa 
liitteessä I luetelluista toiminnoista.

Or. en

Tarkistus 76
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Liiallisen rahoituksen välttämiseksi 
näiden investointien ei pitäisi saada tukea 
EAKR:sta, koska ne jo hyötyvät 
taloudellisesti direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisesta. Tuen ulkopuolelle 
jääminen ei saisi rajoittaa mahdollisuutta 
käyttää EAKR:a direktiivissä 2003/87/EY 
olevaan liitteeseen I kuulumattomien 
toimintojen, kuten esimerkiksi 
kaukolämpöverkkojen 
energiatehokkuusinvestointien, energian 
älykkäiden jakelu-, varastointi- ja 
siirtojärjestelmien ja ilman pilaantumisen 
vähentämiseen tarkoitettujen 
toimenpiteiden tukemiseen, vaikka niitä 
toteuttaisivat samat talouden toimijat, 
vaikka kasvihuonekaasupäästöjen 
väheneminen on yksi niiden välillisistä 
vaikutuksista tai vaikka kyseiset toiminnot 
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on lueteltu direktiivin 2003/87/EY 
10 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
kansallisessa suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 77
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Kun edistetään investointeja 
riskinhallintaan, on tärkeää varmistaa, 
että alueellisen, rajat ylittävän ja 
ylikansallisen tason erityisriskit olisi 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 78
Jan Olbrycht

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-

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa ja 
näin varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta ”investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteeseen
myönnetty tuki keskitetään tuettavien 
alueiden luokan perusteella tutkimukseen 
ja innovointiin, tieto- ja 
viestintätekniikkaan, pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) ja 
vähähiilisen talouden edistämiseen.
Tällainen keskittäminen olisi saatava 
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25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

aikaan kansallisella tasolla, mikä antaisi 
mahdollisuuden joustoon 
toimenpideohjelmatasolla ja eri 
alueluokissa, ja sitä olisi tarvittaessa 
mukautettava siten, että otetaan 
huomioon asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[koheesiorahasto] 3 artiklan a kohdassa 
tarkoitettujen investointiprioriteettien 
tukemiseen kohdennetut 
koheesiorahaston varat. Keskittämisen 
asteen määrittämisessä tulisi ottaa 
huomioon alueen kehitystaso, alueiden 
sisäiset eroavuudet mukaan lukien, 
tarvittaessa koheesiorahaston resurssien 
osuus, sekä niiden alueiden erityistarpeet, 
joiden bruttokansantuote asukasta kohden 
on kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
EU-25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
sekä kaudella 2007–2013 vähitellen 
poistuvan tuen alueiksi luokiteltujen 
alueiden ja tiettyjen yksinomaan saarista 
koostuvien NUTS 2 -tason alueiden 
erityistarpeet.

Or. en

Tarkistus 79
Karima Delli, Catherine Grèze, 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 

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa ja 
näin varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta ”investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteeseen
myönnetty tuki keskitetään tuettavien 
alueiden luokan perusteella tutkimukseen 
ja innovointiin, tieto- ja 
viestintätekniikkaan, pieniin ja 
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niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) ja 
vähähiilisen talouden edistämiseen.
Tällainen keskittäminen olisi saatava 
aikaan kansallisella tasolla, mikä antaisi 
mahdollisuuden joustoon 
toimenpideohjelmatasolla ja eri 
alueluokissa, ja sitä olisi tarvittaessa 
mukautettava siten, että otetaan 
huomioon asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[koheesiorahasto] 3 artiklan a kohdassa 
tarkoitettujen investointiprioriteettien 
tukemiseen kohdennetut 
koheesiorahaston varat. Keskittämisen 
asteen määrittämisessä tulisi ottaa 
huomioon alueen kehitystaso, alueiden 
sisäiset eroavuudet mukaan lukien, 
tarvittaessa koheesiorahaston resurssien 
osuus, sekä niiden alueiden erityistarpeet, 
joiden bruttokansantuote asukasta kohden 
on kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
EU-25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
sekä kaudella 2007–2013 vähitellen 
poistuvan tuen alueiksi luokiteltujen 
alueiden ja yksinomaan saarista 
koostuvien NUTS 2 -tason alueiden, jotka 
sijaitsevat koheesiorahaston tukea 
saavissa jäsenvaltioissa tai jotka ovat 
syrjäisimpiä alueita, erityistarpeet.

Or. en

Tarkistus 80
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 

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

perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 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

Tarkistus 81
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
mukaisesti kokonaan tai osittain unionin 
talousaviosta rahoitetuista investoinneista 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla 
saatavan lisäarvon optimoimiseksi 
pyritään synergioihin erityisesti EAKR:n 
toiminnan ja Horisontti 2020 -ohjelman 
välillä ottaen huomioon niiden erilliset 
tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 82
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Kestävän alueellisen tai paikallisen 
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liikkuvuuden edistämiseksi tai 
ilmansaasteiden ja melusaasteen 
vähentämiseksi olisi edistettävä 
terveellisiä, kestäviä ja turvallisia 
liikennemuotoja. 
Lentokenttäinfrastruktuuriin tehtävillä 
EAKR:n tukemilla investoinneilla olisi 
edistettävä ilmaston kannalta kestävää 
lentoliikennettä esimerkiksi vahvistamalla 
alueellista liikkuvuutta kytkemällä 
sekundaariset ja tertiääriset solmukohdat 
TEN-T-infrastruktuuriin myös 
multimodaalisesti.

Or. en

Tarkistus 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Kestävän alueellisen tai paikallisen 
liikkuvuuden edistämiseksi tai 
ilmansaasteiden ja melusaasteen 
vähentämiseksi olisi edistettävä 
terveellisiä, kestäviä ja turvallisia 
liikennemuotoja. Olisi varmistettava, että 
lentokenttäinfrastruktuuriin tehtävillä 
EAKR:n tukemilla investoinneilla 
edistetään ympäristöetuja esimerkiksi 
vahvistamalla paikallista ja alueellista 
liikkuvuutta kytkemällä sekundaariset ja 
tertiääriset solmukohdat TEN-T-
infrastruktuuriin myös multimodaalisesti.

Or. en

Tarkistus 84
Jan Olbrycht
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 e) Jotta voidaan edistää unionin 
asettamia energia- ja ilmastotavoitteita, 
jotka ovat osa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaa unionin 
strategiaa, EAKR:n olisi tuettava 
investointeja jäsenvaltioiden 
energiatehokkuuden ja 
toimitusvarmuuden edistämiseen muun 
muassa kehittämällä älykkäitä energian 
jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmiä, 
mukaan luettuna uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
hajautettu tuotanto. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava investoida 
energiainfrastruktuureihin, jotka 
vastaavat niiden valitsemaa 
energiamuotojen yhdistelmää, jotta ne 
voivat täyttää toimitusvarmuutta koskevat 
vaatimuksensa ja noudattaa tavoitteita, 
jotka niille on asetettu älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian puitteissa.

Or. en

Tarkistus 85
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 i) On tarpeen tarkentaa, mitä 
EAKR:sta lisäksi voidaan tukea 
Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen pyrittäessä.

Or. en
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Tarkistus 86
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Kaupunkialueiden kestävän 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 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Olisi otettava käyttöön 
arviointiperusteet, joiden perusteella 
valitaan kaupunkialueet, joilla 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
tukevia yhdennettyjä toimenpiteitä on 
määrä toteuttaa, ja näitä toimenpiteitä 
koskevat suuntaa-antavat summat olisi 
esitettävä kumppanuussopimuksessa 
siten, että kyseiseen tarkoitukseen 
kohdennetaan kansallisella tasolla 
vähintään viisi prosenttia EAKR:n 
resursseista. Kaupunkiviranomaisten 
hoidettaviksi annettaviin tehtäviin on 
sisällyttävä vähintään toimien valinta tai 
tarvittaessa yleiskattava tuki, ja niistä 
päättää hallinnointiviranomainen tiiviissä 
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yhteistyössä kaupunkiviranomaisen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 88
Jan Olbrycht

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

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
hyväksymällä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan mukaisia toimenpiteitä
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 Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
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. 
Jäsenvaltioiden tässä yhteydessä 
myöntämä toimintatuki vapautetaan 
SEUT-sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdassa määrätystä 
ilmoitusvelvollisuudesta, jos se 
myöntämisen ajankohtana täyttää ehdot, 
jotka esitetään asetuksessa, jolla tietyt 
tuen muodot säädetään 
yhteismarkkinoille soveltuviksi SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklan nojalla ja 
joka annetaan asetuksen (EY) N:o 994/98 
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1 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 89
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Innovatiivisten toimenpiteiden 
valinta- ja toteuttamismenettelyjen 
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.

(12) Tämän asetuksen täydentämiseksi 
tietyillä muilla kuin keskeisillä osilla
komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä innovatiivisten 
toimenpiteiden valinta- ja 
hallinnointikriteerejä koskevien
yksityiskohtaisten sääntöjen osalta.
Komissiolle olisi myös siirrettävä valta 
muuttaa tämän asetuksen liitettä 
mukautusten tekemiseksi tarvittaessa, 
jotta varmistetaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymisen käytännön 
arviointi. 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.

Or. en

Tarkistus 90
Jan Olbrycht
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla
EAKR:n tuen laajuus Tuen laajuus

1. EAKR:sta tuetaan 1. EAKR:sta tuetaan seuraavia toimia, 
jotka sisältyvät 5 artiklassa tarkoitettuihin 
investointiprioriteetteihin:

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 pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (pk-yritykset);

a a) tuotannollisia investointeja, joilla 
edistetään 5 artiklan 1 kohdassa ja 
5 artiklan 4 kohdassa esitettyjä 
investointiprioriteetteja yrityksen koosta 
riippumatta, ja 5 artiklan 2 kohdassa 
esitettyjä investointiprioriteetteja, kun 
kyseessä on suurten yritysten ja pk-
yritysten välinen yhteistyö;

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, 
liikenteen, tietoteknologian ja 
viestintäteknologian aloilla;

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

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

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

d) investointeja alueiden omien 
mahdollisuuksien kehittämiseen kiinteillä 
investoinneilla laitteisiin ja tarvikkeisiin 
sekä pienimuotoiseen infrastruktuuriin,
mukaan luettuina pienimuotoiset 
kulttuurin ja kestävän matkailun 
infrastruktuurit, yrityspalvelut, tutkimus-
ja innovointielimille annettava tuki sekä 
yritysten investoinnit teknologiaan ja 
soveltavaan tutkimukseen;

i) kiinteät investoinnit laitteisiin ja 
tarvikkeisiin sekä pienimuotoiseen 



AM\940882FI.doc 15/33 PE514.646v01-00

FI

infrastruktuuriin;
ii) yrityksille, erityisesti pk-yrityksille 
tarjottava tuki ja palvelut;
iii) julkisille tutkimus- ja 
innovointitahoille tarjottava tuki ja 
yritysten investoinnit teknologiaan ja 
soveltavaan tutkimukseen;
iv) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto alueiden, kaupunkien 
ja asianomaisten sosiaalisten, 
taloudellisten ja ympäristöalan 
toimijoiden kanssa;

e) verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemustenvaihto toimivaltaisten 
kaupunkiviranomaisten, alueellisten ja 
muiden viranomaisten, taloudellisten ja 
sosiaalisten kumppaneiden sekä yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 
5 artiklassa mainittujen 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten
kanssa, tutkimukset, valmistelutoimet ja 
valmiuksien kehittäminen.

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

Or. en

Tarkistus 91
Catherine Bearder

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, yrityksiin, 
erityisesti pk-yrityksiin, ja 5 artiklan 
2 kohdassa esitettyjä 
investointiprioriteetteja, kun kyseessä on 
suurten yritysten ja pk-yritysten välinen 
yhteistyö;
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Or. en

Tarkistus 92
Michael Theurer

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) investointeja alueiden omien 
mahdollisuuksien kehittämiseen kiinteillä 
investoinneilla laitteisiin ja tarvikkeisiin 
sekä infrastruktuuriin, mukaan luettuina 
kulttuurin ja kestävän matkailun 
infrastruktuurit, yrityspalvelut, tutkimus-
ja innovointielimille annettava tuki sekä 
yritysten soveltava tutkimus;

Or. en

Tarkistus 93
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAKR:sta ei tueta 2. EAKR:sta ei tueta
a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa; a) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa ja 

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

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY 
liitteen I soveltamisalaan kuuluvasta 
toiminnasta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseksi;

c) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

c) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

d) unionin valtiotukisääntöjen perusteella 
vaikeuksissa olevia yrityksiä.

d) unionin valtiotukisääntöjen perusteella 
vaikeuksissa olevia yrityksiä;

d a) investointeja 
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lentokenttäinfrastruktuuriin, paitsi jos ne 
liittyvät ympäristönsuojeluun tai niiden 
yhteydessä suoritetaan investointeja, jotka 
ovat tarpeen kielteisten 
ympäristövaikutusten lieventämiseksi tai 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

d a) investointeja 
lentokenttäinfrastruktuuriin, lukuun 
ottamatta investointeja, joista on 
todistettavasti hyötyä ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

d a) investointeja 
lentokenttäinfrastruktuuriin, lukuun 
ottamatta investointeja, joista on 
todistettavasti hyötyä ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 96
Jan Olbrycht
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla
Temaattinen keskittäminen Temaattinen keskittäminen

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:

1. 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 ”investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen 
puitteissa, keskitytään seuraaviin 
seikkoihin:

a) kehittyneemmät alueet ja 
siirtymäalueet:

a) kehittyneemmät alueet:

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; sekä

i) vähintään 80 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kahteen tai useampaan 
temaattiseen tavoitteeseen, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; sekä

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

a a) siirtymävaiheen alueet:
i) vähintään 60 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kahteen tai useampaan 
temaattiseen tavoitteeseen, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; sekä
ii) vähintään 15 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
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9 artiklan 4 kohdassa;
b) vähemmän kehittyneet alueet: 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;

i) vähintään 50 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kahteen tai useampaan 
temaattiseen tavoitteeseen, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 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.

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

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 alakohdassa
säädetään, tässä artiklassa pidetään 
siirtymävaiheen alueena alueita, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
sekä alueita, jotka on kaudella 2007–2013 
luokiteltu vähitellen poistuvan tuen 
alueiksi 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.

Poiketen siitä, mitä a ja a a kohdassa 
säädetään, kaikkia yksinomaan 
saarijäsenvaltioista tai saarista, jotka 
sijaitsevat koheesiorahastolta tukea 
saavissa jäsenvaltioissa, koostuvia tai 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvia NUTS 2 
-tason alueita pidetään tässä artiklassa 
vähemmän kehittyneinä alueina.

Or. en
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Tarkistus 97
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 22 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 98
Karima Delli, Catherine Grèze, 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 22 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

a a) siirtymävaiheen alueet:
i) vähintään 60 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kahteen tai useampaan 
temaattiseen tavoitteeseen, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; sekä
ii) vähintään 17 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 100
Catherine Bearder

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

Komission teksti Tarkistus

a a) siirtymävaiheen alueet:
i) vähintään 60 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kahteen tai useampaan 
temaattiseen tavoitteeseen, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; sekä
ii) vähintään 22 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa;

Or. en
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Tarkistus 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

a a) siirtymävaiheen alueet:
i) vähintään 60 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava kahteen tai useampaan 
temaattiseen tavoitteeseen, jotka on 
asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; sekä
ii) vähintään 20 prosenttia EAKR:n 
kansallisen tason kokonaisresursseista on 
ohjattava temaattisiin tavoitteisiin, jotka 
on asetettu asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 4 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 102
Andrey Kovatchev

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 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a ja a a kohdassa 
säädetään, kaikkia yksinomaan saarista 
koostuvia tai syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvia NUTS 2 – ja NUTS 3 -tason 
alueita pidetään tässä artiklassa 
vähemmän kehittyneinä alueina.

Or. en

Perustelu

Neuvosto suunnittelee saarialueita koskevan jouston vähentämistä EU:n varojen käytössä
rajoittamalla tämän poikkeuksen ainoastaan saarialueisiin, jotka kuuluvat koheesiorahaston 
kannalta tukikelpoisiin jäsenvaltioihin. Tämä sulkisi Baleaarit, Korsikan, Sardinian ja 
Pohjois-Euroopan saaret tarvittavan joustoasteen ulkopuolelle EU:n varojen käytössä. 
Tällaisen toimenpiteen pitäisi koskea kaikkia EU:n saaria, riippumatta siitä, onko niiden 
jäsenvaltio koheesiorahaston kannalta tukikelpoinen.

Tarkistus 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa ja 
a a alakohdassa säädetään, kaikkia 
yksinomaan saaresta tai useista saarista 
koostuvia NUTS 2 -tason ja NUTS 3 
-tason alueita pidetään tässä artiklassa 
vähemmän kehittyneinä alueina.

Or. it
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Tarkistus 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a ja a a kohdassa 
säädetään, kaikkia yksinomaan saarista, 
jotka sijaitsevat koheesiorahastolta tukea 
saavissa jäsenvaltioissa, koostuvia tai 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvia NUTS 2 
-tason alueita pidetään tässä artiklassa 
vähemmän kehittyneinä alueina.

Or. en

Tarkistus 106
Francesca Barracciu

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa 
säädetään, kaikkia yksinomaan saaresta 
tai useista saarista koostuvia NUTS 2 
-tason alueita pidetään tässä artiklassa 
vähemmän kehittyneinä alueina.

Or. it

Tarkistus 107
Andrey Kovatchev

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Jotta kestävää matkailua, kulttuuria 
ja luonnonperintöä tukevat toimet 
vaikuttaisivat mahdollisimman paljon 
työllisyyttä edistävään kasvuun, niiden 
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olisi oltava osa jokaisen alueen alueellista 
strategiaa, muun muassa taantuvien 
teollisuusalueiden uudistamista. 
Tällaisten toimien tukemisen pitäisi myös 
vaikuttaa innovaation sekä tieto- ja 
viestintätekniikan käytön, pk-yritysten, 
ympäristö- ja resurssitehokkuuden 
vahvistamiseen tai sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen. 

Or. en

Tarkistus 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla:

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen ja 
luonnonvarojen käytön tehostamisen
tukeminen kaikilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yrityksissä, 
ensisijaisesti pk-yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 110
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

b) erityisriskeihin varautumiseen liittyvän 
yhteisen infrastruktuurin ja investointien 
edistäminen, ääri-ilmiöiden torjunnan, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

Or. pt

Tarkistus 111
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

6) ympäristön säilyttäminen ja 
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen seuraavilla 
toimilla:

a) jätealan merkittäviin 
investointitarpeisiin vastaaminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä 
asetetut vaatimukset täyttyvät;

a) jätealalla tehtävät investoinnit, jotta 
voidaan täyttää unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset ja 
täyttää jäsenvaltioiden yksilöimät 
investointitarpeet, jotka ulottuvat noita 
vaatimuksia pitemmälle;

b) vesialan merkittäviin 
investointitarpeisiin vastaaminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä 
asetetut vaatimukset täyttyvät;

b) vesialalla tehtävät investoinnit, jotta 
voidaan täyttää unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset ja 
täyttää jäsenvaltioiden yksilöimät 
investointitarpeet, jotka ulottuvat noita 
vaatimuksia pitemmälle;

c) kulttuuriperinnön suojeleminen, 
edistäminen ja kehittäminen;

c) luonnon- ja kulttuuriperinnön 
säilyttäminen, suojeleminen, edistäminen 
ja kehittäminen;

d) biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen, maaperän suojeleminen ja 
ekosysteemipalvelujen, kuten NATURA 
2000:n edistäminen ja vihreän 

d) biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen ja elvyttäminen, maaperän 
suojeleminen ja elvyttäminen ja 
ekosysteemipalvelujen, kuten NATURA 
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infrastruktuurin tukeminen; 2000:n edistäminen ja vihreän 
infrastruktuurin tukeminen;

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden vähentäminen;

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, kaupunkien 
elvyttäminen, ympäristövaurioalueiden 
kunnostaminen ja dekontaminaatio 
(mukaan luettuina uudistettavat alueet),
ilmansaasteiden vähentäminen ja melua 
vähentävien toimenpiteiden edistäminen;

e a) innovatiivisten teknologioiden
edistäminen ympäristönsuojelun ja 
resurssitehokkuuden parantamiseksi 
jätehuollossa, vesihuollossa, maaperän 
suojelussa tai ilmansaasteiden 
vähentämiseksi;
e b) tuki teollisuuden muutosprosessille 
kohti energiatehokasta taloutta, vihreän 
kasvun, ekoinnovoinnin ja 
ympäristöpalvelujen hallinnan 
edistäminen julkisella ja yksityisellä 
sektorilla;

Or. en

Tarkistus 112
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden vähentäminen;

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen, 
kerrostalojen välissä sijaitsevien 
virkistysalueiden hallinnan tukeminen, 
kulttuuri-infrastruktuurien 
kunnostaminen ja ilmansaasteiden 
vähentäminen;

Or. bg
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Tarkistus 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

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

Komission teksti Tarkistus

b a) alueellisen ja paikallisen 
liikkuvuuden vahvistaminen investoimalla 
nykyisen tieinfrastruktuurin 
parantamiseen tieverkon vaikuttavan ja 
tehokkaan turvallisuusjohtamisen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 114
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen:

8) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen seuraavin toimin:

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

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

a a) työllisyyttä tukevan kasvun 
tukeminen kehittämällä alueiden omia 
mahdollisuuksia osana erityisalueita 
koskevaa alueellista strategiaa, mukaan 
lukien taantuvien teollisuusalueiden 
uudistaminen sekä erityisten luonto- ja 
kulttuuriresurssien hyödynnettävyyden 
parantaminen ja kehittäminen;

b) paikalliset kehittämisaloitteet sekä tuki 
lähipalveluja toimittaville rakenteille 
uusien työpaikkojen luomiseksi, silloin kun 
tällaiset toimet eivät kuulu asetuksen (EY) 

b) paikallisten kehittämisaloitteiden 
tukeminen sekä tuki lähipalveluja 
toimittaville rakenteille uusien 
työpaikkojen luomiseksi, silloin kun 
tällaiset toimet eivät kuulu asetuksen (EY) 
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N:o […]/2012 [ESR] soveltamisalaan; N:o […]/2012 [ESR] soveltamisalaan;
c) investoinnit julkisten
työvoimapalveluiden infrastruktuuriin;

c) investoinnit työvoimapalveluiden 
infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 115
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta:

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden ja syrjinnän torjunta seuraavin 
toimin:

a) investoinnit terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden infrastruktuuriin, joka 
vaikuttaa osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen, 
terveydentilaan liittyvän epätasa-arvon 
vähentämiseen ja siirtymiseen 
laitoshoidosta avohoitopalveluihin;

a) investoinnit terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden infrastruktuuriin, joka 
vaikuttaa osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen, 
terveydentilaan liittyvän epätasa-arvon 
vähentämiseen, sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen parantamalla sosiaali-, 
kulttuuri- ja virkistyspalvelujen 
saatavuutta sekä siirtymiseen 
laitoshoidosta avohoitopalveluihin;

b) tuki heikommassa asemassa oleville 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöille fyysisen 
elinympäristön ja talouden elvyttämistä 
varten; 

b) tuki heikommassa asemassa oleville 
yhteisöille kaupunki- ja maaseutualueilla
fyysisen ja sosiaalisen elinympäristön ja 
talouden elvyttämistä varten; 

c) tuki sosiaalisille yrityksille; c) tuki sosiaalisille yrityksille;

c a) paikallisyhteisöjen omia 
kehityshankkeita koskevien strategioiden 
puitteissa toteutetut investoinnit;

Or. en

Tarkistus 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) investoinnit terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden infrastruktuuriin, joka 
vaikuttaa osaltaan kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen, 
terveydentilaan liittyvän epätasa-arvon 
vähentämiseen ja siirtymiseen 
laitoshoidosta avohoitopalveluihin;

a) investoinnit terveydenhuollon, urheilun, 
kulttuurin ja sosiaalipalveluiden 
infrastruktuuriin, joka vaikuttaa osaltaan 
kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen 
kehitykseen, terveydentilaan ja 
yhteiskunnalliseen asemaan liittyvän 
epätasa-arvon vähentämiseen, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen parantamalla 
sosiaali-, kulttuuri- ja virkistyspalvelujen 
saatavuutta sekä siirtymiseen 
laitoshoidosta avohoitopalveluihin;

Or. en

Tarkistus 117
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) investoinnit koulutukseen, taitojen 
kartuttamiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
parantamalla koulutusinfrastruktuuria;

10) investoinnit koulutukseen ja 
ammatilliseen koulutukseen taitojen 
kartuttamista varten ja elinikäiseen 
oppimiseen parantamalla 
koulutusinfrastruktuuria;

Or. en

Tarkistus 118
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11) institutionaalisten valmiuksien ja 11) viranomaisten ja sidosryhmien
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tehokkaan julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen edistäminen parantamalla 
EAKR:n täytäntöönpanoon liittyvien 
institutionaalista valmiutta ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehokkuutta sekä ESR-tukea saavien 
institutionaaliseen valmiuteen ja 
julkishallintojen tehokkuuteen liittyvien 
toimien tukeminen.

institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen edistäminen parantamalla 
EAKR:n täytäntöönpanoon liittyvien 
institutionaalista valmiutta ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehokkuutta sekä ESR-tukea saavien 
institutionaaliseen valmiuteen ja 
julkishallintojen tehokkuuteen liittyvien 
toimien tukeminen.

Or. en

Tarkistus 119
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 120
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 8 artikla
Kaupunkialueiden kestävän kehityksen 

innovatiiviset toimenpiteet
Kaupunkialueiden kestävän kehityksen 

innovatiiviset toimenpiteet

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

tukea kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen innovatiivisia toimenpiteitä 
asetuksen (EU) N:o [...]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 84 artiklan 
7 kohdan mukaisesti. Toimenpiteet 
käsittävät tutkimuksia ja pilottihankkeita, 
joilla määritetään tai testataan unionin 
tasolla merkittäviä uusia ratkaisuja, jotka 
liittyvät kaupunkialueiden kestävään 
kehitykseen. Komissio kannustaa 
asetuksen (EU) N:o [...]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien asianomaisten kumppanien 
osallistumista innovatiivisten 
toimenpiteiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

2. Poiketen siitä, mitä edellä 4 artiklassa 
säädetään, innovaatiovaroista voidaan 
tukea kaikki toimia, joita tarvitaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettujen temaattisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja jotka ovat 
investointiprioriteettien mukaisia.

2. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen
4 artiklassa säädetään, innovaatiovaroista 
voidaan tukea kaikkia toimia, joita 
tarvitaan asetuksen (EU) N:o […]/2012
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklassa asetettujen temaattisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ovat 
investointiprioriteettien mukaisia.

3. Komissio antaa 13 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä innovatiivisten 
toimenpiteiden valinta- ja 
täytäntöönpanomenettelyistä.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
13 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa säädetään tuettavien
innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja 
hallinnointiperiaatteita koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä. 

Or. en

Tarkistus 121
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Mayotten syrjäisimmälle alueelle 
osoitettavaan erityiseen EAKR-
määrärahaan ei sovelleta tämän 
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asetuksen 4 artiklaa, ja vähintään 
50 prosenttia kohdennetaan asetuksen EU 
N:o …/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklan 1, 2, 3, 4, ja 6 kohdassa 
tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 122
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle kolmeksi vuodeksi
1 päivästä tammikuuta 2014, ja komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen kyseisen kolmen vuoden 
kauden päättymistä.

Or. bg

Perustelu

Aikarajan asettaminen säädösvallan siirrolle ja komission velvoittaminen laatimaan kertomus 
siirretyn säädösvallan käytöstä olisi asianmukaista, jotta saadaan säännöllinen arvio siitä, 
miten sitä on käytetty.


