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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista 
erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0614),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 178 ja 349 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0328/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 3. toukokuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 191, 29.6.2012, s. 44.
2 EUVL C 225, 27.7.2012, s. 114.
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Tarkistus 1

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 luonto- tai väestöhaasteista ja
haitoista kärsiviin alueisiin, kuten
erityisen harvaanasuttuihin pohjoisimpiin 
alueisiin sekä saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) EAKR:lle ja Euroopan 
sosiaalirahastolle ESR:lle, jäljempänä 
’rakennerahastot’, sekä koheesiorahastolle 
yhteiset säännökset vahvistetaan yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

(2) EAKR:lle, Euroopan sosiaalirahastolle
(ESR) ja koheesiorahastolle yhteiset 
säännökset vahvistetaan yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
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säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta […] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus].

aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta […] annetussa asetuksessa
(EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus].

Or. en

Tarkistus 3

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]
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.

(3) On tarpeen antaa erityiset säännökset 
siitä, mitä toimia EAKR:sta voidaan 
rahoittaa asetuksessa (EU) N:o […]/2013
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]
määriteltyihin temaattisiin tavoitteisiin 
sisältyvien investointiprioriteettien 
edistämiseksi. Samanaikaisesti olisi 
määriteltävä ja täsmennettävä EAKR:n 
toiminta-alan ulkopuolinen rahoitus, 
mukaan luettuina investoinnit, joilla on 
tarkoitus vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 
aiheutuvat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/87/EY liitteessä I luetelluista 
toiminnoista.

Or. en
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Tarkistus 4

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 
olevassa 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 
on lueteltu direktiivin 2003/87/EY 
10 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
kansallisessa suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Investointiprioriteetin 
”paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet” mukaisella tuella 
voidaan vaikuttaa kaikkiin tässä 
asetuksessa asetettuihin temaattisiin 
tavoitteisiin.
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Or. en

Tarkistus 6

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 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan ottaa huomioon EAKR:n 
erityistarpeet sekä Eurooppa
2020 -strategia, 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 -strategia, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen vahvistaa
investointiprioriteeteiksi, joissa eritellään 
yksityiskohtaiset tavoitteet ja jotka eivät 
ole toisiaan poissulkevia ja joihin 
EAKR:n on määrä osaltaan vaikuttaa, ne 
EAKR-sidonnaiset toimet, jotka sisältyvät 
kuhunkin asetuksen (EU) N:o […]/2013
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen. Näiden 
investointiprioriteettien olisi 
muodostettava perusta ohjelmien sisäisten 
erityistavoitteiden määrittelylle ja niissä 
olisi otettava huomioon ohjelma-alueen 
tarpeet ja ominaispiirteet.
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Or. en

Tarkistus 8

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 olisi osaltaan toteutettava 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa ja
näin varmistettava EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta ”investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteeseen 
annettu tuki olisi keskitettävä tuettavien 
alueiden luokan perusteella tutkimukseen 
ja innovointiin, tieto- ja 
viestintätekniikkaan, pieniin ja 
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 kohdan i ja 
ii alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien tukemiseen 
kohdennetut koheesiorahaston varat. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä olisi 
otettava 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 
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alueiden erityistarpeet.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Olisi edistettävä innovointia ja pk-
yritysten kehittymistä eurooppalaisiin ja 
alueellisiin haasteisiin liittyvillä kasvavilla 
aloilla, kuten luova ala ja kulttuuriala 
sekä innovatiiviset palvelut, jotka 
heijastelevat uusia yhteiskunnallisia 
tarpeita tai palveluja, sekä palvelut, jotka 
liittyvät ikääntyvään väestöön, hoivaan ja 
terveydenhuoltoon, ekoinnovointiin, 
vähähiiliseen talouteen ja 
resurssitehokkuuteen.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Tutkimuksen ja innovoinnin alalla 
kokonaan tai osittain unionin 
talousarviosta rahoitettavien investointien 
lisäarvon optimoimiseksi olisi pyrittävä 
asetuksen (EU) N:o [...]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] mukaisesti 
synergioihin erityisesti yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
Horisontti 2020 -ohjelman kanssa ottaen 
huomioon niiden erilliset tavoitteet.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 12

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 ilmaston kannalta kestävää 
lentoliikennettä esimerkiksi vahvistamalla 
paikallista ja alueellista liikkuvuutta 
kytkemällä sekundaariset ja tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin 
myös multimodaalisesti.
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Or. en

Tarkistus 13

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 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 f) Jotta voidaan varmistaa asetuksen 
(EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] noudattaminen, pienten 
ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), 
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jotka voivat sisältää yhteisötalouden 
yrityksiä, olisi katsottava kattavan 
mikroyritykset ja pienet ja keskisuuret 
yritykset sellaisina kuin ne on esitetty 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 g) Sosiaalisen osallistamisen 
edistämiseksi ja köyhyyden torjumiseksi 
erityisesti syrjäytyneiden yhteisöjen 
keskuudessa olisi parannettava sosiaali-, 
kulttuuri- ja virkistyspalvelujen 
saatavuutta tarjoamalla pienimuotoisia 
infrastruktuureja siten, että vammaisten 
ja vanhusten erityistarpeet otetaan 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 h kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 h) Avohoitopalvelujen olisi katettava 
kaikki kotona, perheessä tai asunnossa 
tarjottavat palvelut ja muut 
avohoitopalvelut, jotka tukevat kaikkien 
henkilöiden oikeutta elää yhteisössä 
yhdenvertaisin valinnanmahdollisuuksin 
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ja joilla pyritään estämään eristyminen tai 
erottaminen yhteisöstä.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 i) EAKR:sta olisi myös voitava 
”Euroopan alueellinen 
yhteistyö” -tavoitteen puitteissa tukea 
henkilöresurssien ja tilojen yhteiskäyttöä 
sekä kaikenlaista rajat ylittävää 
infrastruktuurien yhteiskäyttöä kaikilla 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 18

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) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava 
yleiset tuotosindikaattorit, joilla 
arvioidaan ohjelmien täytäntöönpanon
kokonaisedistystä unionin tasolla. 
Tuotosindikaattoreiden olisi vastattava 
tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 
[...]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] asiaa koskevien säännösten 
mukaisesti tuettavaa 
investointiprioriteettia ja tuettavan toimen 
tyyppiä. Kyseisiä indikaattoreita olisi 
täydennettävä ohjelmakohtaisilla
tulosindikaattoreilla ja tarvittaessa 
ohjelmakohtaisilla tuotosindikaattoreilla.
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Or. en

Tarkistus 19

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, väestöllisiin
ja sosiaalisiin haasteisiin, mukaan 
luettuina toimivat kaupunkialueet sekä 
kaupungin ja maaseudun yhteyksien 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 20

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. Hallintoviranomaisen olisi 
kuultava kaupungin viranomaisia, kun se 
tekee päätöksen näille mahdollisesti 
delegoitavien tehtävien laajuudesta.
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Or. en

Tarkistus 21

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.

(9) Jotta voidaan lujittaa 
kaupunkialueiden kestävän kehityksen 
alan valmiuksien kehittämistä, 
verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
koskevista strategioista ja innovatiivisista 
toimenpiteistä vastaavien ohjelmien ja 
elinten välillä, unionin tasolle on 
aiheellista perustaa kaupunkialueiden 
kehittämisen verkosto täydentämään 
nykyisiä ohjelmia ja elimiä.

Or. en

Tarkistus 22

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.

(8) EAKR:sta olisi tuettava innovatiivisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä, jotta 
voidaan määrittää tai testata unionin tasolla 
merkittäviä uusia ratkaisuja.

Or. en
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Tarkistus 23

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 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
SEUT-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 
1 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Eurooppa-neuvoston 7–8 päivänä 
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helmikuuta 2013 esittämien päätelmien 
51 kohtaa vastaavasti ja ottaen huomioon 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen erityiset tavoitteet suhteessa 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuihin alueisiin, Mayotten 
asemaa on muutettu 11 päivänä 
heinäkuuta 2012 annetulla Eurooppa-
neuvoston päätöksellä N:o 2012/419/EU 
siten, että siitä tulee uusin syrjäisin alue 
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen. Jotta 
voidaan mahdollistaa Mayotten 
infrastruktuurin keskittynyt ja nopea 
kehitys ja edistää sitä, olisi myönnettävä 
poikkeus EAKR:n temaattisista 
tavoitteista, jotta Mayotten tapauksessa on 
poikkeuksellisesti mahdollista kohdentaa 
vähintään 50 prosenttia sen 
rakennerahastojen kokonaismäärän 
EAKR-osuudesta viiteen asetuksen (EU) 
No [...]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] temaattisista tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 25

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 

(12) Tämän asetuksen täydentämiseksi 
tietyillä muilla kuin keskeisillä osilla
komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä, jotka koskevat 
innovatiivisten toimenpiteiden 
valintaperusteita, asiaankuuluvien 
osallistuvien elinten vastuualueita sekä 
innovatiivisten toimenpiteiden seuranta-, 
raportointi-, arviointi-, hallinnointi- ja 
valvontavaatimuksia. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta tarvittaessa muuttaa 
tämän asetuksen liitettä, joka sisältää 
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neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

muita kuin keskeisiä osia, 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 26

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
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämä asetus ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa sellaisen avun jatkamiseen tai 
muuttamiseen, jonka komissio on 
hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
tai muun 31 päivänä joulukuuta 2013 
kyseiseen apuun sovellettavan 
lainsäädännön nojalla, jota on siten 
sovellettava kyseiseen apuun tai kyseisiin 
hankkeisiin niiden päättymiseen saakka. 
Asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukaisesti 
esitettyjen tukipyyntöjen tulisi näin ollen 
olla edelleen voimassa.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Koska jäsenvaltiot eivät alueiden 
välisten kehityserojen ja heikoimmassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden sekä jäsenvaltioiden 
ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuuden 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteita ja ne 
voidaan siten saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.
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Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko ja 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 
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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 
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;

iv) verkostoitumista, yhteistyötä ja 
kokemustenvaihtoa toimivaltaisten alue-, 
paikallis- ja kaupunkiviranomaisten ja 
muiden viranomaisten, taloudellisten
kumppanien ja työmarkkinaosapuolten 
sekä yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten
kanssa, tutkimuksia, valmistelevia toimia 
ja valmiuksien kehittämistä.

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

Or. en

Tarkistus 31

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;

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 
lentokenttäinfrastruktuuriin lukuun 
ottamatta ympäristönsuojeluun liittyviä 
investointeja, ellei niiden yhteydessä 
suoriteta investointeja, jotka ovat tarpeen 
kielteisten ympäristövaikutusten 
lieventämiseksi tai vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EAKR:stä voidaan Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen puitteissa 
tukea myös henkilöresurssien ja tilojen 
yhteiskäyttöä sekä kaikenlaista rajat 
ylittävää infrastruktuurien yhteiskäyttöä 
kaikilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 33

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; ja

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; ja

ii) vähintään 20 prosenttia EAKR:n ii) vähintään 20 prosenttia EAKR:n 



PE487.951v01-00 26/58 PR\937974FI.doc

FI

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

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 […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa; ja
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;

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, 

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] 
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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.

82 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa
määriteltyä kehittyneempien alueiden 
tukea ohjelmakaudella 2014–2020.

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

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, EAKR:stä jaettava 
vähimmäismäärä voi poikkeuksellisesti 
olla tietyssä alueluokassa 1 kohdassa 
tarkoitettua alempi edellyttäen, että 
vähennys korvataan lisäyksellä muissa 
alueluokissa. Kansallisella tasolla määrä 
muodostuu kaikkien alueluokkien osalta 
seuraavien temaattisten tavoitteiden 
pohjalta:
a) asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 1, 
2, 3 ja 4 kohdan mukaiset temaattiset 
tavoitteet;
b) asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
4 kohdan mukaiset temaattiset tavoitteet; 
Niiden pohjalta muodostuva määrä ei saa 
alittaa määrää, joka muodostuu 
kansallisella tasolla sovellettaessa 
1 kohdassa tarkoitettuja EAKR-
vähimmäisosuuksia.
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Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [koheesiorahastot] 3 artiklan 
a kohdan i ja iii alakohdassa 
tarkoitettujen investointiprioriteettien 
tukemiseen kohdennettujen 
koheesiorahaston varojen voidaan laskea 
sisältyvän tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ii alakohdassa, 1 kohdan 
aa alakohdan ii alakohdassa ja 1 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa mainittuun 
vähimmäismäärään. Tällöin tämän 
artiklan 1 kohdan b kohdan ii 
alakohdassa tarkoitettu määrä on 
korotettava 15 prosenttiin. Tarvittaessa 
nämä varat osoitetaan eri alueluokille 
niiden suhteellisen osuuden pohjalta 
asianomaisen jäsenvaltion koko 
väestömäärään nähden.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 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 
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tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 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
kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa tarkoitetuissa 
kumppanuussopimuksissa kuvattujen 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin tukeminen:

1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja innovoinnin tukeminen seuraavin 
toimin:

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;

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, kysynnän 

b) yritysten innovaatioon ja tutkimukseen 
tekemien investointien parantaminen, 
yritysten, erityisesti tutkimus- ja
kehityskeskusten ja korkeakoulujen 
välisten yhteyksien ja synergioiden 
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tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

kehittäminen, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden, 
ekoinnovoinnin ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoituminen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla, teknologisen ja 
soveltavan tutkimuksen, 
pilottituotantolinjojen, tuotteiden varhaisen 
validoinnin, edistyneiden 
tuotantotekniikoiden ja ensituotannon sekä
erityisesti yleiskäyttöisten teknologioiden 
levittämisen tukeminen;

c) teknologisen ja soveltavan tutkimuksen, 
pilottituotantolinjojen, tuotteiden varhaisen 
validoinnin sekä kehitystä vauhdittaviin 
teknologioihin liittyvien edistyneiden 
tuotantotekniikoiden ja ensituotannon sekä 
yleiskäyttöisten teknologioiden 
levittämisen tukeminen;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto;

a) laajakaistan laajentaminen ja 
suurnopeusverkkojen käyttöönotto, uusien 
teknologioiden ja digitaalisen talouden 
verkkojen käyttöönoton tukeminen;

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

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

c) sähköisiin viranomaispalveluihin, 
verkko-opetukseen, tietoyhteiskuntaan 

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

osallistumiseen sekä sähköisiin kulttuuri-
ja terveydenhoitopalveluihin liittyvien 
tieto- ja viestintätekniikan sovellusten 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen:

3) pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
seuraavin toimin:

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;

b) uusien liiketoimintamallien luominen
pk-yrityksille etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;

b) uusien liiketoimintamallien luominen ja 
käyttöönotto pk-yrityksissä etenkin niiden 
kansainvälistymistä varten;

b a) tuote- ja palvelukehityksen 
edistyneiden valmiuksien luomisen ja 
laajentamisen tukeminen;
b b) tuki pk-yritysten kyvylle osallistua 
innovointiprosesseihin sekä kasvuun 
alueellisilla, kansallisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla:

4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla seuraavin 
toimin:
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a) uusiutuvien energialähteiden tuotannon 
ja jakelun edistäminen;

a) uusiutuvista lähteistä saatavan 
energian tuotannon ja jakelun edistäminen;

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

b) yritysten energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energiamuotojen käytön 
edistäminen;

c) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa ja
asuinrakennuksissa;

c) energiatehokkuuden, älykkään energian 
hallinnan ja uusiutuvan energian käytön 
tukeminen julkisissa infrastruktuureissa, 
mukaan lukien julkisissa rakennuksissa
ja asuntosektorilla;

d) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille;

d) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matala- ja 
keskijännitetasoille ja niiden 
toteuttaminen;

e) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

e) kaikenlaisten alueiden, erityisesti
kaupunkialueiden, vähähiilisten 
strategioiden edistäminen, mukaan lukien 
kestävän multimodaalisen 
kaupunkiliikenteen ja puhtaan julkisen 
liikenteen sekä lievittämisen kannalta 
tärkeiden sopeutumistoimien edistäminen;

e a) vähähiilisten teknologioiden 
tutkimuksen, innovoinnin ja käyttöönoton
edistäminen;
e b) hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön tehokkaan 
yhteistuotannon edistäminen;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen:

5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen seuraavilla tavoilla:

a) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen;

a) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen, 
mukaan luettuina ekosysteemeihin 
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perustuvat lähestymistavat;
b) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

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

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

6) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen seuraavin toimin:

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 
infrastruktuurin tukeminen;

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

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

e) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, kaupunkien 
elvyttäminen, ympäristövaurioalueiden 
kunnostaminen ja dekontaminaatio 
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ilmansaasteiden vähentäminen; (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 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista:

7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista
seuraavin toimin:

a) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin (TEN-T);

a) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin (TEN-T);

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen 
kytkemällä sekundääriset ja tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin;

b) alueellisen liikkuvuuden parantaminen 
kytkemällä sekundääriset ja tertiääriset 
solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin
myös multimodaalisesti;

c) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen ja 
kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen;

c) ympäristöystävällisten (myös hiljaisten)
ja vähähiilisten liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja parantaminen, mukaan 
luettuina sisävesiliikenne ja meriliikenne, 
satamat, multimodaaliset solmukohdat ja 
lentokenttäinfrastruktuuri, kestävän
alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden 
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edistämiseksi;
d) kattavan, korkealaatuisen ja 
yhteentoimivan rautatiejärjestelmän 
kehittäminen;

d) kattavan, korkealaatuisen ja 
yhteentoimivan rautatiejärjestelmän 
kehittäminen ja kunnostaminen sekä 
melua vähentävien toimenpiteiden 
edistäminen;

d a) energiatehokkuuden ja 
toimitusvarmuuden parantaminen 
kehittämällä älykkäitä energian jakelu-, 
varastointi- ja siirtojärjestelmiä, mukaan 
luettuna uusiutuvista energialähteistä 
saatavan energian hajautettu tuotanto; 

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen:

8) työllisyyden 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) 
N:o […]/2012 [ESR]soveltamisalaan;

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

c) investoinnit julkisten c) investoinnit työvoimapalveluiden 
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työvoimapalveluiden infrastruktuuriin; infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta:

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden 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,
vähentää terveydentilaan liittyvää epätasa-
arvoa, edistää sosiaalista osallisuutta 
parantamalla sosiaali-, kulttuuri- ja 
virkistyspalvelujen saatavuutta sekä 
edistää siirtymistä 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 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä on määritelty 
yhteiset indikaattorit, joita on tarvittaessa

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä tuotosindikaattoreita, 
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käytettävä asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Yhteisten 
indikaattorien perustasona käytetään 
nollaa, ja kumulatiiviset tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022.

ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ja 
tarvittaessa ohjelmakohtaisia 
tuotosindikaattoreita on käytettävä […]
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 24 artiklan 
3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii ja iv alakohdan mukaisesti.

Ohjelman erityisten tulosindikaattorien
perustasona käytetään nollaa, ja
kumulatiiviset tavoitteet asetetaan 
vuodelle 2022.

Yhteisten indikaattorien ja 
ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien
perustasona käytetään nollaa. Näiden 
indikaattorien kumulatiiviset määrälliset 
tavoitearvot on asetettava vuodeksi 2022.

Ohjelman erityisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022, mutta ne voidaan 
ilmaista määrällisin ja laadullisin 
määrittein.

Investointiprioriteetteihin liittyvien 
ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022. Tavoitteet
voidaan ilmaista määrällisesti tai 
laadullisesti.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 13 artiklan 
mukaisesti muuttamaan tämän asetuksen 
liitteessä esitettyä yhteisten 
tuotosindikaattorien luetteloa sen 
mukauttamiseksi perustelluissa 
tapauksissa, jotta voidaan varmistaa 
ohjelman täytäntöönpanon edistymisen 
käytännön arviointi.

Or. en

Tarkistus 48

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 

1. EAKR:n toimenpideohjelmista tuetaan 
kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
strategioin, joihin sisältyy yhdennettyjä 
toimenpiteitä kaupunkialueiden 
taloudellisten, ympäristöön, ilmastoon ja 
väestöön liittyvien sekä sosiaalisten 
haasteiden ratkaisemiseksi siten, että 
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ratkaisemiseksi. otetaan huomioon tarve edistää 
maaseudun ja kaupunkien välisiä 
yhteyksiä.

1 a. Kaupunkialueiden kestävää kehitystä 
toteutetaan yhdennetyillä alueellisilla 
investoinneilla, joita tarkoitetaan 
asetuksen (EU) N:o [...]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] entisessä 
99 artiklassa tai erityisellä 
toimintaohjelmalla taikka erityisellä 
toimintalinjalla asetuksen (EU) N:o 
.../2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jokaisen jäsenvaltion on erityinen 
alueellinen tilanteensa huomioon ottaen 
esitettävä kumppanuussopimuksessaan 
periaatteet niiden kaupunkialueiden
valinnalle, joilla kaupunkialueiden
kestävää kehitystä edistäviä yhdennettyjä 
toimenpiteitä toteutetaan, sekä 
määritettävä kansallisella tasolla 
ohjeellinen vuotuinen jako näihin toimiin.

Vähintään 5 prosenttia kansalliselle tasolle 
osoitetuista EAKR:n resursseista on 
osoitettava kaupunkiympäristön kestävää 
kehitystä tukeville yhdennetyille 
toimenpiteille, jotka on annettu 
kaupunkien hallinnoitaviksi asetuksen
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 99 artiklassa 
tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten 
investointien kautta.

2 a. Vähintään 5 prosenttia kansallisella 
tasolla ”investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin” -tavoitteen mukaisesti 
kohdennettavista EAKR:n resursseista on 
osoitettava kaupunkiympäristön kestävää 
kehitystä tukeville yhdennetyille 
toimenpiteille siten, että kestävää 
kaupunkikehitystä koskevien 
strategioiden täytäntöönpanosta vastaavat 
kaupungit, aluetasoa pienemmät tai 
paikalliset elimet (jäljempänä 
”kaupunkiviranomaiset”) vastaavat 
tehtävistä, jotka liittyvät ainakin 
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toimintojen valintaan asetuksen EU) N:o
[…]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 113 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
tai tarvittaessa kyseisen asetuksen 
113 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Edellä 
1 a kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten 
osoitettava suuntaa-antava summa on 
ilmoitettava kyseisessä 
toimintaohjelmassa tai kyseisissä 
toimintaohjelmissa.
2 b. Hallintoviranomainen päättää 
kaupunkiviranomaisia kuultuaan 
kaupunkiympäristön kestävää kehitystä 
tukeviin yhdennettyihin toimenpiteisiin 
liittyvistä tehtävistä, joista 
kaupunkiviranomaiset huolehtivat. 
Hallintoviranomaisen päätös tehdään 
muodollisesti kirjallisena. 
Hallintoviranomainen voi pidättää 
oikeuden tukikelpoisuuden lopulliseen 
varmentamiseen ennen toimien 
hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 artikla 9 artikla

Kaupunkialueiden kehitysfoorumi Kaupunkialueiden kehitysverkosto
1. Komissio perustaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 51 artiklan mukaisesti 
kaupunkialueiden kehitysfoorumin, jolla 
edistetään kaupunkien valmiuksien 
kehittämistä, kaupunkien välistä
verkostoitumista ja unionin tasolla
tehtävää kokemusten vaihtoa 
kaupunkipolitiikasta EAKR:n 
investointiprioriteetteihin ja 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 

1. Komissio perustaa asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 51 artiklan mukaisesti 
kaupunkialueiden kehitysverkoston, jolla 
edistetään valmiuksien kehittämistä, 
verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa
unionin tasolla kestävää 
kaupunkikehitystä koskevien 
strategioiden toteuttamisesta tämän 
asetuksen 7 artiklan 2 a ja 2 b kohdan 
mukaisesti sekä kestävän 
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liittyvillä aloilla. kaupunkikehityksen alan innovatiivisten 
toimien toteuttamisesta tämän asetuksen 
8 artiklan (entinen 9 artikla) mukaisesti 
vastaavien kaupunkiviranomaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
kehitysfoorumiin osallistuvien 
kaupunkien luettelon, joka perustuu 
kumppanuussopimuksissa oleviin 
luetteloihin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Kaupunkialueiden kehitysverkoston 
toiminnalla täydennetään asetuksen (EU) 
N:o […]/2013 [Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskeva asetus] 2 artiklan 
3 kohdan b alakohdan nojalla toteutettua 
alueidenvälistä yhteistyötä.

Luettelo sisältää enintään 300 kaupunkia, 
joita saa olla samassa jäsenvaltiossa 
enintään 20. Kaupungit valitaan 
seuraavin perustein:
a) väestömäärä, jonka suhteen otetaan 
huomioon kansallisten 
kaupunkijärjestelmien erityispiirteet;
b) onko yhdennettyjä toimenpiteitä varten 
laadittu strategia, jolla vastataan 
kaupunkialueiden taloudellisiin, 
ympäristönsuojelullisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin.

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kehitysfoorumi tukee myös kaikkien 
sellaisten kaupunkien verkostoitumista, 
jotka komission aloitteesta toteuttavat 
innovatiivisia toimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53

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 
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.

1. EAKR:sta voidaan komission aloitteesta 
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 

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

toimia, joita tarvitaan asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklassa asetettujen temaattisten 
tavoitteiden saavuttamisen, sekä vastaavia 
investointiprioriteetteja.

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
täytäntöönpanomenettelyjä koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä, toimintaan 
osallistuvien asiaankuuluvien elinten 
vastuualueista sekä innovatiivisten 
toimenpiteiden seuranta-, raportointi-, 
arviointi-, hallinnointi- ja 
valvontajärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

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. Syrjäisimmille alueille tarkoitettuun 
erityiseen lisämäärärahaan ei sovelleta 
4 artiklaa, ja se on käytettävä korvaamaan 
lisäkustannukset, 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 
kuljetuspalvelujen käynnistämistä;

b) rahdinkuljetuspalveluita ja 
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.
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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.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Toimintatuen osalta komissio 
antaa valtiontuen täytäntöönpanoa 
koskevat säännöt noudattaen asetuksen 
(EY) 247/2006 16 artiklassa säädettyä 
menettelyä.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EAKR:stä voidaan 3 artiklan 
1 kohdan a, a a ja b alakohdasta poiketen 
tukea syrjäisillä alueilla toimiviin 
yrityksiin tehtäviä tuottavia investointeja 
niiden koosta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Pohjoisen harvaan asutut alueet

Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden 
erityiseen lisämäärärahaan ei sovelleta 
4 artiklaa, ja se osoitetaan asetuksen (EU) 
N:o …/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklan 1, 2, 3, 4 ja 7 kohdassa 
tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisen avun 
jatkamiseen tai muuttamiseen, mukaan 
lukien sen peruuttaminen kokonaan tai 
osittain, jonka komissio on hyväksynyt 
asetuksen (EY) N:o 1080/2006 tai muun 
31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen 
apuun sovellettavan lainsäädännön nojalla, 
jota siten sovelletaan kyseiseen apuun tai
hankkeisiin niiden päättämiseen saakka.

1. Tämä asetus ei estä jatkamasta tai 
muuttamasta, kokonaan tai osittain
peruuttaminen mukaan luettuna, apua,
jonka komissio on hyväksynyt asetuksen
(EY) N:o 1080/2006 tai muun 31 päivänä 
joulukuuta 2013 kyseiseen apuun 
sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota
tämän jälkeen sovelletaan kyseiseen apuun 
tai toimiin niiden päättymiseen saakka.

2. Asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
mukaisesti esitetyt tukihakemukset ovat 
edelleen voimassa.

2. Asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
mukaisesti esitetyt tai hyväksytyt
tukihakemukset pysyvät voimassa.

Or. en

Tarkistus 60

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 komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
6 artiklassa ja 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä alkaen
1 päivästä tammikuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklassa ja 
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 9 artiklan 3 kohdan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 6 artiklan ja 8 artiklan
3 kohdan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla
Kumoaminen Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1080/2006. Kumotaan asetus (EY) N:o 1080/2006
1 päivästä tammikuuta 2014, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 
säännösten soveltamista.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään 
viittauksina tähän asetukseen.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään 
viittauksina tähän asetukseen liitteessä X 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla 16 artikla

Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 
perussopimuksen 177 artiklan mukaisesti.

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 177 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tuotannolliset investoinnit

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tuotannolliset investoinnit
yritykset Avustuksia saavien 

yritysten määrä
yritykset Muuta rahoitustukea kuin 

avustuksia saavien 
yritysten määrä

yritykset Muuta tukea kuin 
rahoitustukea saavien 
yritysten määrä

yritykset Uusien tukea saavien 
yritysten määrä

euro Julkista tukea vastaavat 
yksityiset investoinnit pk-
yrityksiin (avustukset)

euro Julkista tukea vastaavat 
yksityiset investoinnit pk-
yrityksiin (muut kuin 
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avustukset)
kokoaikavast
aava

Avustetuissa pk-yrityksissä 
luotujen työpaikkojen 
määrä

Matkailu vierailut Vierailujen määrä 
tuettuihin kohteisiin

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Tuotannolliset investoinnit

yritykset Tukea saavien yritysten 
määrä

yritykset Avustuksia saavien 
yritysten määrä

yritykset Muuta rahoitustukea kuin 
avustuksia saavien 
yritysten määrä

yritykset Muuta tukea kuin 
rahoitustukea saavien 
yritysten määrä

yritykset Uusien tukea saavien 
yritysten määrä

euro Julkista tukea vastaavat 
yksityiset investoinnit
yrityksiin (avustukset)

euro Julkista tukea vastaavat 
yksityiset investoinnit 
yrityksiin (muut kuin 
avustukset)

kokoaikavast
aava

Työpaikkojen lisäys 
tuetuissa yrityksissä

Kestävä matkailu vierailut/vuo
si

Odotettujen 
vierailumäärien lisäys 
tuettuihin kulttuuri- ja 
luonnonperintökohteisiin 
ja muihin kohteisiin

Or. en
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tieto- ja viestintäteknologian 
infrastruktuuri

henkilömäär
ä

Väestö, jonka saatavilla on 
siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s 
laajakaistaliittymä

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI

Tieto- ja viestintäteknologian 
infrastruktuuri

kotitaloudet Niiden kotitalouksien 
lisäys, joiden saatavilla on 
siirtonopeudeltaan 
vähintään 30 Mbit/s 
laajakaistaliittymä

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite – Liikennemuoto

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Liikennemuoto

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot
km Uusittujen tai parannettujen 

rautateiden kokonaispituus
josta TEN-T-liikenneverkot

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot
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km Uusittujen tai parannettujen 
maanteiden kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot
Kaupunkiliikenne henkilömatk

at
Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoill
a tehtyjen 
henkilömatkojen määrän 
lisäys

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla 
sisävesiliikenteen väylillä 
kuljetetun rahdin lisäys

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Liikennemuoto

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot
km Uusittujen tai parannettujen 

rautateiden kokonaispituus
josta TEN-T-liikenneverkot

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden kokonaispituus

josta TEN-T-liikenneverkot
km Uusittujen tai parannettujen 

maanteiden kokonaispituus
josta TEN-T-liikenneverkot

Kaupunkiliikenne km Uusien tai parannettujen 
raitioteiden ja 
metrolinjojen 
kokonaispituus

Sisävesiliikenne km Uusien tai parannettujen 
sisävesiliikenneväylien 
kokonaispituus

Or. en
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Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite – Ympäristö

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Ympäristö
Kiinteä jäte tonni Jätteiden 

kierrätyskapasiteetin lisäys
Vesihuolto henkilömäärä Parannetun vesihuollon 

piirissä olevan väestön 
lisäys

m3 Arvioitu 
vedenjakeluverkoston 
vuotojen väheneminen

Jäteveden käsittely asukasvastine
luku

Parannetun jäteveden 
käsittelyn piirissä olevan 
väestön lisäys

Kriisinehkäisy ja -hallinta henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteist
ä hyötyvä väestö

henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja 
muista 
torjuntatoimenpiteistä 
hyötyvä väestö

Maaperän ennallistaminen hehtaari Ennallistetun maaperän 
kokonaispinta-ala

Maaperän sulkeminen rakentamisella hehtaari Umpeen rakennetut maa-
alueet

Biologisen monimuotoisuus ja 
luonnonsuojelu

hehtaari Sellaisten luontotyyppien 
pinta-ala, joiden 
suojelutaso on parantunut

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Ympäristö

Kiinteä jäte tonnia/vuosi Jätteiden 
kierrätyskapasiteetin lisäys

Vesihuolto henkilömäärä Parannetun vesihuollon 
piirissä olevan väestön 
lisäys
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Poistetaan.
Jäteveden käsittely asukasvastine

luku
Parannetun jäteveden 
käsittelyn piirissä olevan 
väestön lisäys

Kriisinehkäisy ja -hallinta henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteist
ä hyötyvä väestö

henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta 
hyötyvä väestö

Maaperän ennallistaminen hehtaari Ennallistetun maaperän 
kokonaispinta-ala

Poistetaan.
Biologisen monimuotoisuus ja 
luonnonsuojelu

hehtaari Suojelutason 
parantamiseksi tuettujen
luontotyyppien pinta-ala

Or. en

Tarkistus 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 
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innovointiin tai T&K-
hankkeisiin

yritykset Sellaisten yritysten määrä, 
jotka ovat saattaneet 
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 Tukea saavien 
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 
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yritykselle uusien 
tuotteiden kehittämiseen

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite – Energia ja ilmastonmuutos

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Energia ja ilmastonmuutos
Uusiutuvat energialähteet MW 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 MW Uusiutuvien 
energialähteiden 
tuotantokapasiteetin lisäys

Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien 
määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on 
parantunut
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kWh/vuosi Julkisten rakennusten 
primäärienergian 
kulutuksen väheneminen

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin 
liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito
nni

Kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu väheneminen 

Or. en

Tarkistus 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 Väestö, jonka odotetaan 
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käyttävän parannettuja
terveyspalveluja

Poistetaan.
Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite – Kaupunkialueiden 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
julkiset rakennukset tai 



PE487.951v01-00 58/58 PR\937974FI.doc

FI

liiketoimitilat
neliömetri Kaupunkialueilla 

kunnostetut asunnot

Or. en


