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Tarkistus 1
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 j kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 j) Joustavuuden lisäämiseksi ja 
hallinnollisen rasitteen keventämiseksi 
yhteisellä täytäntöönpanolla EAKR:n ja 
koheesiorahaston vastaavien temaattisten 
tavoitteiden mukaiset investointien 
painopisteet olisi yhtenäistettävä.

Or. en

Tarkistus 2
Jan Olbrycht
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 36, 54, 55, 56, 57, 121

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Erityinen syrjäisimmille alueille 
tarkoitettu lisämääräraha on käytettävä 
tasoittamaan lisäkustannuksia, jotka 
liittyvät perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuihin haittoihin ja jotka ovat 
aiheutuneet syrjäisimmillä alueilla, kun 
tuetaan

1. Erityinen syrjäisimmille alueille 
tarkoitettu lisämääräraha ei sisälly 4 
artiklaan, ja se on käytettävä tasoittamaan 
lisäkustannuksia, joiden syynä ovat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut 
erityispiirteet ja rajoitteet ja jotka ovat 
aiheutuneet syrjäisimmillä alueilla, kun 
tuetaan

a) asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
mukaisia temaattisia tavoitteita;

a) asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
mukaisia temaattisia tavoitteita;

b) rahdinkuljetuspalveluita ja b) rahdinkuljetuspalveluita ja 
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kuljetuspalvelujen käynnistämistä; kuljetuspalvelujen käynnistämistä;
c) varastointirajoitteisiin, 
tuotantovälineiden ylisuureen kokoon ja 
huoltoon sekä henkilöresurssien vähyyteen 
paikallisilla markkinoilla liittyviä toimia.

c) varastointirajoitteisiin, 
tuotantovälineiden ylisuureen kokoon ja 
huoltoon sekä henkilöresurssien vähyyteen 
paikallisilla markkinoilla liittyviä toimia.

Vähintään 50 prosenttia erityisestä 
lisämäärärahasta on käytettävä toimiin, 
jotka edistävät syrjäisimpien alueiden 
talouden monipuolistumista ja 
nykyaikaistamista ja joiden kohteena ovat 
erityisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 
artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa asetetut 
temaattiset tavoitteet.
2. Lisäksi erityistä lisämäärärahaa voidaan 
käyttää toimintatukien ja julkisen palvelun 
velvoitteet ja julkisia palveluhankintoja 
koskevat sopimukset kattavien 
kustannusten rahoittamiseen syrjäisimmillä 
alueilla.

2. Lisäksi erityistä lisämäärärahaa voidaan 
käyttää toimintatukien ja julkisen palvelun 
velvoitteet ja julkisia palveluhankintoja 
koskevat sopimukset kattavien 
kustannusten rahoittamiseen syrjäisimmillä 
alueilla.

3. Määrän, johon osarahoitusta sovelletaan, 
on oltava oikeasuhteinen 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tuensaajalle aiheutuneisiin 
lisäkustannuksiin nähden, jos on kyse 
ainoastaan toimintatuista ja julkisen 
palvelun velvoitteet ja julkisia 
palveluhankintoja koskevat sopimukset 
kattavista kustannuksista, ja määrä voi 
kattaa kaikki tukikelpoiset kustannukset, 
jos on kyse investointikustannuksista.

Määrän, johon osarahoitusta sovelletaan, 
on oltava oikeasuhteinen 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tuensaajalle aiheutuneisiin 
lisäkustannuksiin nähden, jos on kyse 
ainoastaan toimintatuista ja julkisen 
palvelun velvoitteet ja julkisia 
palveluhankintoja koskevat sopimukset 
kattavista kustannuksista, ja määrä voi 
kattaa kaikki tukikelpoiset kustannukset, 
jos on kyse investointikustannuksista. 

4. Tämän artiklan mukaista rahoitusta ei 
saa käyttää tukemaan

4. Tämän artiklan mukaista rahoitusta ei 
saa käyttää tukemaan

a) toimia, joihin liittyy perussopimuksen
liitteen I soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita;

a) toimia, joihin liittyy Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita;

b) henkilöiden kuljettamiseen 
perussopimuksen 107 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti myönnettävää 
tukea;

b) henkilöiden kuljettamiseen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
107 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti myönnettävää tukea;

c) vapautuksia verosta ja 
sosiaaliturvamaksuista.

c) vapautuksia verosta ja 
sosiaaliturvamaksuista.

4 a. EAKR:stä voidaan 3 artiklan 
1 kohdan a, a a ja b alakohdasta poiketen 
tukea syrjäisillä alueilla toimiviin 
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yrityksiin tehtäviä tuottavia investointeja 
niiden koosta riippumatta.
4 b. Mayotten syrjäisimmälle alueelle 
osoitettavaan erityiseen EAKR-
määrärahaan ei sovelleta tämän 
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 3
Jan Olbrycht
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 70

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tutkimus ja innovointi

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tutkimus ja innovointi

henkilömäär
ä

Uusissa tai uudelleen 
varustetuissa 
tutkimusinfrastruktuureiss
a työskentelevän tutkimus-
ja kehityshenkilöstön 
määrä

yritykset Tukea saavien 
tutkimuslaitosten kanssa 
yhteistyötä tekevien 
yritysten määrä

kokoaikavast
aava

Avustetuissa yksiköissä 
luotujen tutkimusalan 
työpaikkojen määrä 

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

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

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

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Tutkimus ja innovointi

Poistetaan.
Poistetaan.
kokoaikavast
aava

Uusien tutkijoiden 
lukumäärä tuetuissa 
yksiköissä

kokoaikavast
aava

Parannetuissa 
tutkimuslaitoksissa 
työskentelevien tutkijoiden 
määrä

yritykset Tutkimuslaitosten kanssa 
yhteistyötä tekevien 
yritysten määrä

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

yritykset Niiden yritysten määrä, 
jotka ovat saaneet tukea 
markkinoille uusien 
tuotteiden kehittämiseen

yritykset Niiden yritysten määrä, 
jotka ovat saaneet tukea 
yritykselle uusien 
tuotteiden kehittämiseen

Or. en
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Tarkistus 4
Jan Olbrycht
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 71

Ehdotus asetukseksi
Liite – Energia ja ilmastonmuutos

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Energia ja ilmastonmuutos

Uusiutuvat energialähteet megawatti Uusiutuvien 
energialähteiden 
tuotantokapasiteetin lisäys

Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien 
määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on 
parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten 
primäärienergian 
kulutuksen väheneminen

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin 
liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito
nni

Kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu väheneminen CO2-
ekvivalenttitonneina

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Energia ja ilmastonmuutos
Uusiutuvat energialähteet megawatti Uusiutuvien 

energialähteiden 
tuotantokapasiteetin lisäys

Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien 
määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on 
parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten 
primäärienergian 
vuosittaisen kulutuksen 
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väheneminen
käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin 

liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito
nni

Kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu vuotuinen
väheneminen 

Or. en

Tarkistus 5
Jan Olbrycht
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 72

Ehdotus asetukseksi
Liite – Sosiaalinen infrastruktuuri

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Sosiaalinen infrastruktuuri

Lastenhoito ja koulutus henkilömäärä Tuettujen lastenhoito- ja 
koulutusinfrastruktuurien 
palvelujen kapasiteetti

Terveys henkilömäärä Tuettujen 
terveyspalvelujen
kapasiteetti

Asuminen kotitaloudet Paremmista 
asumisolosuhteista 
hyötyvien kotitalouksien 
määrä

Kulttuuriperintö vierailut Vierailujen määrä 
tuettuihin kohteisiin

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Sosiaalinen infrastruktuuri
Lastenhoito ja koulutus henkilömäärä Tuettujen lastenhoito- ja 

koulutusinfrastruktuurien 
kapasiteetti

Terveys henkilömäärä Terveyspalvelujen piirissä 
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oleva väestö
Poistetaan.
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Jan Olbrycht
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 73

Ehdotus asetukseksi
Liite – Kaupunki-alueiden kehitys

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Kaupunkialueiden kehitys

henkilömäärä Yhdennettyjen 
kaupunkikehitysstrategioid
en vaikutusalueella asuva 
väestö

neliömetri Uudet avoimet alueet 
kaupunkialueilla

neliömetri Uudet julkiset rakennukset 
tai liiketoimitilat 
kaupunkialueilla

neliömetri Uudet asunnot 
kaupunkialueilla

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Kaupunkialueiden kehityksen 
erityisindikaattorit

henkilömäärä Yhdennettyjen 
kaupunkikehitysstrategioid
en vaikutusalueella asuva 
väestö

neliömetri Kaupunkialueille luodut tai 
kunnostetut avoimet alueet

neliömetri Kaupunkialueilla 
rakennetut tai kunnostetut
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julkiset rakennukset tai 
liiketoimitilat

asuntojen 
lukumäärä

Kaupunkialueilla 
kunnostetut asunnot

Or. en


