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Tarkistus 1
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta 
lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu-
ja rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla 
on alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen 
kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) 
N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 28 ja 29 artiklan 
täytäntöönpanojärjestelyt;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) järjestelyt rahastojen tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi, muun 
muassa

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 19 artiklan 1 
kohdan mukainen tuloskehys;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 101

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tutkimus ja innovointi

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tutkimus ja innovointi

henkilömäärä Uusissa tai uudelleen 
varustetuissa 
tutkimusinfrastruktuureis
sa työskentelevien 
työntekijöiden/tutkijoiden 
määrä

yritykset Tukea saavien 
tutkimuslaitosten kanssa 
yhteistyötä tekevien 
yritysten määrä

kokoaikavasta
ava

Avustetuissa yksiköissä 
luotujen työpaikkojen 
(työntekijät/tutkijat)
määrä 

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

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

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

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Tutkimus ja innovointi

Poistetaan.
Poistetaan.
kokoaikavasta
ava

Uusien tutkijoiden määrä
tuetuissa yksiköissä

kokoaikavasta
ava

Parannetuissa 
tutkimuslaitoksissa 
työskentelevien 
tutkijoiden määrä

yritykset Tutkimuslaitosten kanssa 
yhteistyötä tekevien 
yritysten määrä

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

yritykset Sellaisten yritysten määrä, 
jotka saavat tukea 
uutuuksien kehittämiseksi
markkinoille saatettuihin 
tuotteisiin

yritykset Sellaisten yritysten määrä, 
jotka saavat tukea 
uutuuksien kehittämiseksi 
yrityksen tuotteisiin

Or. en
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Tarkistus 5
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 102

Ehdotus asetukseksi
Liite – Energia ja ilmastonmuutos

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Energia ja ilmastonmuutos
Uusiutuva energia megawattia Uusiutuvan energian 

tuotannon lisäkapasiteetti
Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien 

määrä, joiden 
energiankulutusluokitus 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
Uusiutuva energia megawattia Uusiutuvan energian 

tuotannon lisäkapasiteetti
Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien 

määrä, joiden 
energiankulutusluokitus on 
parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten 
vuotuisen primäärienergian 
kulutuksen väheneminen

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin 



AM\941832FI.doc 7/9 PE514.777v01-00

FI

liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito
nni

Kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu vuotuinen
väheneminen 

Or. en

Tarkistus 6
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 103

Ehdotus asetukseksi
Liite – Sosiaalinen infrastruktuuri

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Sosiaalinen infrastruktuuri

Lastenhoito ja koulutus henkilömäärä Tuettujen lastenhoito- ja 
koulutuspalvelujen
kapasiteetti

Terveys henkilömäärä Tuettujen 
terveyspalvelujen 
kapasiteetti

Asuminen kotitaloudet Paremmista 
asumisolosuhteista 
hyötyvien kotitalouksien 
määrä

Matkailu vierailut Tuettuihin kohteisiin 
tehtyjen vierailujen määrä 

Kulttuuriperintö vierailut Tuettuihin kohteisiin 
tehtyjen vierailujen määrä

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Sosiaalinen infrastruktuuri
Lastenhoito ja koulutus henkilömäärä Tuettujen lastenhoito- ja 

koulutusinfrastruktuurien
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kapasiteetti
Terveys henkilömäärä Väestö, jonka saatavilla 

parannetut terveyspalvelut 
ovat

Poistetaan.
Poistetaan.
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Riikka Pakarinen
ALDE-ryhmän puolesta
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 103

Ehdotus asetukseksi
Liite – Kaupunkikehitys

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Kaupunkikehitys
henkilömäärä Yhdennettyjen 

kaupunkikehitysstrategioid
en vaikutusalueella asuva 
väestö

neliömetri Uudet avoimet alueet 
kaupunkialueilla

neliömetri Uudet julkiset tai 
kaupalliset rakennukset 
kaupunkialueilla

neliömetri Uudet asunnot 
kaupunkialueilla

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Kaupunkikehityksen
erityisindikaattorit

henkilömäärä Yhdennettyjen 
kaupunkikehitysstrategioid
en vaikutusalueella asuva 
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väestö
neliömetri Kaupunkialueille luodut 

tai kunnostetut avoimet 
alueet

neliömetri Kaupunkialueilla 
rakennetut tai kunnostetut
julkiset tai kaupalliset 
rakennukset

asunnot Kunnostetut asunnot 
kaupunkialueilla

Or. en


