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Tarkistus  1 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) SEUT-sopimuksen 174 artiklassa 

määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 

alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 

heikommassa asemassa olevien alueiden 

tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että 

erityistä huomiota kiinnitetään 

maaseutualueisiin, teollisuuden 

muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 

vakavista ja pysyvistä luontoon tai 

väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 

alueisiin. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa 

edellytetään, että unioni tukee näiden 

tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 

jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 

ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 

Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 

aluekehitysrahaston, Euroopan 

investointipankin ja muiden olemassa 

olevien välineiden kautta. SEUT-

sopimuksen 322 artikla muodostaa 

perustan sellaisten varainhoitosääntöjen 

hyväksymiselle, joissa vahvistetaan 

talousarvion laatimista ja toteuttamista 

sekä tilinpäätöksen esittämistä ja 

tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt, sekä sellaisten sääntöjen 

hyväksymiselle, joilla järjestetään 

taloushallinnon henkilöstön toiminnan 

valvonta. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. fr 

 

Tarkistus  2 

Mireille D'Ornano 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen 

harvaan asuttujen alueiden olisi voitava 

hyötyä erityistoimenpiteistä ja 

lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 

artiklan ja vuoden 1994 

liittymissopimukseen liitetyssä 

pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 

mukaisesti. 

(4) Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi 

erityisen epäsuotuisassa asemassa olevien 

ja tiuhaan toistuvien luonnonkatastrofien 

vaivaamien syrjäisimpien alueiden ja 

pohjoisen harvaan asuttujen alueiden olisi 

voitava hyötyä erityistoimenpiteistä ja 

lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 

artiklan ja vuoden 1994 

liittymissopimukseen liitetyssä 

pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  3 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 

artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 

artiklassa määrättyjä horisontaalisia 

periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 

artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 

rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 

otettava huomioon myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 

lisäksi noudatettava vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevasta 

Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 

varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 

tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 

noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 

yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 

ja komission olisi pyrittävä poistamaan 

(5) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 

artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 

artiklassa määrättyjä horisontaalisia 

periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 

artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 

rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 

otettava huomioon myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirja. Jäsenvaltioita 

kehotetaan lisäksi noudattamaan 

vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 

varmistamaan yleissopimuksen 

9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja 

saavutettavuus noudattaen unionin 

lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 

tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
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epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 

huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 

torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 

alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 

millään tavalla edistetään erottelua. 

Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa 

olisi otettava huomioon kestävä kehitys 

sekä se, että unioni edistää ympäristön 

laadun säilyttämistä, suojelua ja 

parantamista SEUT-sopimuksen 11 

artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti ja saastuttaja maksaa -

periaatetta noudattaen. Yrityksiä 

hyödyttävien toimenpiteiden olisi 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 

suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 

107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 

valtiontukisääntöjen mukaisia. 

ja komission olisi pyrittävä poistamaan 

epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 

huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 

torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 

alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 

millään tavalla edistetään erottelua, 

perustuipa tämä erottelu todelliseen tai 

kuviteltuun eroon. Rahastojen tavoitteiden 

toteuttamisessa olisi otettava huomioon 

kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää 

ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 

ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 

artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti ja saastuttaja maksaa -

periaatetta noudattaen. Yrityksiä 

hyödyttävien toimenpiteiden olisi 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 

suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 

107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 

valtiontukisääntöjen mukaisia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  4 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 

artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 

artiklassa määrättyjä horisontaalisia 

periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 

artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 

rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 

otettava huomioon myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 

lisäksi noudatettava vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevasta 

(5) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 

ja 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 7–11 

artiklassa määrättyjä horisontaalisia 

periaatteita, myös SEU-sopimuksen 

5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 

rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 

otettava huomioon myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 

lisäksi noudatettava vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevasta 
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Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 

varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 

tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 

noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 

yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 

ja komission olisi pyrittävä poistamaan 

epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 

huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 

torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 

alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 

millään tavalla edistetään erottelua. 

Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa 

olisi otettava huomioon kestävä kehitys 

sekä se, että unioni edistää ympäristön 

laadun säilyttämistä, suojelua ja 

parantamista SEUT-sopimuksen 11 

artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti ja saastuttaja maksaa -

periaatetta noudattaen. Yrityksiä 

hyödyttävien toimenpiteiden olisi 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 

suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 

107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 

valtiontukisääntöjen mukaisia. 

Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 

varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 

tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 

noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 

yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 

ja komission olisi pyrittävä poistamaan 

epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 

huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 

torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 

alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 

millään tavalla edistetään erottelua. 

Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa 

olisi otettava huomioon kestävä kehitys 

sekä se, että unioni edistää ympäristön 

laadun säilyttämistä, suojelua ja 

parantamista ja ilmastonmuutoksen 

torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 

191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 

saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. 

Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 

suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 

107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 

valtiontukisääntöjen mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jos komission on toteutettava 

mahdolliset jäsenvaltioihin kohdistettavat 

toimet määräajassa, komission olisi 

otettava huomioon kaikki tarvittavat tiedot 

ja asiakirjat ajoissa ja tehokkaasti. Jos 

jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat 

(7) Jos komission on toteutettava 

mahdolliset jäsenvaltioihin kohdistettavat 

toimet määräajassa, komission olisi 

otettava huomioon kaikki tarvittavat tiedot 

ja asiakirjat ajoissa ja tehokkaasti. Jos 

jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat 
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puutteellisia tai ne eivät vastaa tässä 

asetuksessa ja rahastokohtaisissa 

asetuksissa säädettyjä vaatimuksia, jolloin 

komissiolla ei ole käytössään kaikkia 

toimien toteuttamiseksi tarvittavia tietoja, 

edellä tarkoitetun määräajan kuluminen 

olisi keskeytettävä siihen asti, kun 

jäsenvaltiot täyttävät niille sääntelyssä 

asetetut vaatimukset. 

puutteellisia tai ne eivät vastaa tässä 

asetuksessa ja rahastokohtaisissa 

asetuksissa säädettyjä vaatimuksia, jolloin 

komissiolla ei ole käytössään kaikkia 

toimien toteuttamiseksi tarvittavia tietoja, 

edellä tarkoitetun määräajan kuluminen 

olisi keskeytettävä siihen asti, kun 

jäsenvaltiot pystyvät täyttämään niille 

sääntelyssä asetetut vaatimukset. 

Or. fr 

 

Tarkistus  6 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Jotta rahastot voisivat edistää 

unionin prioriteetteja, niiden olisi 

keskitettävä tukensa rajalliseen määrään 

toimintapoliittisia tavoitteita sen mukaan, 

mitkä ovat niiden perussopimuksessa 

asetettuihin tavoitteisiin perustuvat 

tehtävät. AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n 

toimintapoliittiset tavoitteet olisi 

vahvistettava vastaavissa 

rahastokohtaisissa asetuksissa. 

(8) Jotta rahastot voisivat edistää 

unionin prioriteetteja ja mahdollistaa 

tasapuoliset ja tehokkaat toimet, niiden 

olisi keskitettävä tukensa rajalliseen 

määrään toimintapoliittisia tavoitteita sen 

mukaan, mitkä ovat niiden 

perussopimuksessa asetettuihin 

tavoitteisiin perustuvat tehtävät. AMIF:n, 

ISF:n ja BMVI:n toimintapoliittiset 

tavoitteet olisi vahvistettava vastaavissa 

rahastokohtaisissa asetuksissa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  7 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta, ja jotta voidaan 

osallistua niiden toimien rahoittamiseen, 
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sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, rahastoista edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 

pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka 

mukaan 25 prosentilla EU:n 

talousarviomenoista olisi tuettava 

ilmastotavoitteita. 

jotka on välttämätöntä toteuttaa EU:n, 

kansallisella sekä paikallisella tasolla 

Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 

koskevien unionin sitoumusten 

täyttämiseksi ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamiseksi, rahastoista 

edistetään ilmastotoimien 

valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen 

tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 

30 prosentilla EU:n talousarviomenoista 

olisi tuettava ilmastotavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, rahastoista edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 

pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka 

mukaan 25 prosentilla EU:n 

talousarviomenoista olisi tuettava 

ilmastotavoitteita. 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta unionin 

ilmastotavoitteiden ja sen Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, rahastoista edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 

pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka 

mukaan 30 prosentilla EU:n 

talousarviomenoista olisi tuettava 

ilmastotavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen suositusten 

johdosta ilmastotoimien 

valtavirtaistamisessa ja ilmastotoimien 

”tarkistusmenetelmissä” olisi tehtävä ero 

hillitsemisen ja sopeutumisen välillä ja 

niitä olisi toteutettava ennakoivina 

kaikissa ohjelmointi- ja 

suunnitteluprosesseissa sen sijaan, että 

niitä käytetään jälkikäteen raportoidessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 

muodostaa unionin tasolla kehyksen 

kansallisten uudistusten painopisteiden 

määrittämiselle ja näiden uudistusten 

toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 

laativat omat kansalliset monivuotiset 

investointistrategiansa, joilla tuetaan 

näiden ensisijaisten uudistusten 

toteuttamista. Nämä strategiat olisi 

esitettävä yhdessä kansallisten 

uudistusohjelmien kanssa, jotta 

kansallisella ja unionin rahoituksella 

tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 

voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 

olisi voitava myös varmistaa unionin 

rahoituksen johdonmukainen käyttö ja 

rahastoista, Euroopan investointien 

vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 

osoitettavalla rahoitustuella aikaan 

saatavan lisäarvon maksimointi. 

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 

muodostaa unionin tasolla kehyksen 

kansallisten uudistusten painopisteiden 

määrittämiselle ja näiden uudistusten 

toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 

laativat omat kansalliset monivuotiset 

investointistrategiansa, joilla tuetaan 

näiden ensisijaisten uudistusten 

toteuttamista. Nämä strategiat olisi 

esitettävä yhdessä kansallisten 

uudistusohjelmien kanssa, jotta 

kansallisella ja unionin rahoituksella 

tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 

voidaan määrittää ja koordinoida ja jotta 

voidaan välttää ristiriidat unionin 

painopisteiden, myös Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten kanssa. Niillä olisi voitava 

myös varmistaa unionin rahoituksen 

johdonmukainen käyttö ja rahastoista, 

Euroopan investointien 

vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 

osoitettavalla rahoitustuella aikaan 
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saatavan lisäarvon maksimointi. 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 

muodostaa unionin tasolla kehyksen 

kansallisten uudistusten painopisteiden 

määrittämiselle ja näiden uudistusten 

toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 

laativat omat kansalliset monivuotiset 

investointistrategiansa, joilla tuetaan 

näiden ensisijaisten uudistusten 

toteuttamista. Nämä strategiat olisi 

esitettävä yhdessä kansallisten 

uudistusohjelmien kanssa, jotta 

kansallisella ja unionin rahoituksella 

tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 

voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 

olisi voitava myös varmistaa unionin 

rahoituksen johdonmukainen käyttö ja 

rahastoista, Euroopan investointien 

vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 

osoitettavalla rahoitustuella aikaan 

saatavan lisäarvon maksimointi. 

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 

muodostaa unionin tasolla kehyksen 

kansallisten uudistusten painopisteiden 

määrittämiselle ja näiden uudistusten 

toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 

laativat omat kansalliset monivuotiset 

investointistrategiansa, joilla tuetaan 

näiden ensisijaisten uudistusten 

toteuttamista. Nämä strategiat olisi 

esitettävä yhdessä kansallisten 

uudistusohjelmien kanssa, jotta 

kansallisella ja unionin rahoituksella 

tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 

voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 

olisi voitava myös varmistaa unionin 

rahoituksen johdonmukainen käyttö, 

ympäristön kannalta haitallisten tukien 

poistaminen asteittain ja rahastoista, 

Euroopan investointien 

vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 

osoitettavalla rahoitustuella aikaan 

saatavan lisäarvon maksimointi. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(14) Jäsenvaltioiden olisi otettava 

huomioon energiaunionin hallinnosta 

annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien 

kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmiensa luonnosten 
sisältö sekä kyseisiä suunnitelmia 

koskevien unionin suositusten antamiseen 

johtavan prosessin tulokset laatiessaan 

ohjelmiaan sekä määrittäessään 
vähähiilisyyttä edistäviä investointeja 

varten tarvittavaa rahoitusta. 

(14) Jäsenvaltioiden olisi näytettävä, 

miten niiden energiaunionin hallinnosta 

annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien 

yhdennettyjen kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien sisältö sekä kyseisiä 

suunnitelmia koskevien unionin suositusten 

antamiseen johtavan prosessin tulokset 

otetaan huomioon niiden ohjelmissa 

erityisesti sellaisia vähähiilisyyttä edistäviä 

investointeja, joita tarvitaan Pariisin 

sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
varten tarvittavaa rahoitusta koskevassa 

asiassa. Jäsenvaltioiden olisi 

ohjelmakauden 2021–2027 aikana 

annettava seurantakomitealle ja 

komissiolle säännöllisesti selvitys 

edistymisestään kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiinsa liittyvien 

ohjelmien toteuttamisessa. 

Väliarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi 

muun muassa pohdittava, onko ohjelmia 

tarpeen muuttaa mahdollisten 

toteutuksessa ilmenevien puutteiden 

korjaamiseksi ja rahastojen rahoituksen 

lisäämiseksi jäsenvaltioiden kansallisissa 

energia- ja ilmastosuunnitelmissa 

vahvistettujen toimintapolitiikkojen ja 

toimenpiteiden täytäntöönpanon 

edistämiseksi. 

__________________ __________________ 

14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, 

direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, 

direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) 

N:o 663/2009, asetuksen (EY) 

N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, 

neuvoston direktiivin 2009/119/EY, 

direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 

2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 

muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 

525/2013 kumoamisesta (COM/2016/0759 

final/2 – 2016/0375 (COD)]. 

14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, 

direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, 

direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) 

N:o 663/2009, asetuksen (EY) 

N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, 

neuvoston direktiivin 2009/119/EY, 

direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 

2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 

muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 

525/2013 kumoamisesta (COM/2016/0759 

final/2 – 2016/0375 (COD)]. 

Or. en 
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Tarkistus  13 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Kunkin jäsenvaltion laatiman 

kumppanuussopimuksen olisi oltava 

strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien 

suunnittelua koskevia neuvotteluja 

komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. 

Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia 

rasitteita, kumppanuussopimusten 

muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen 

ohjelmakauden aikana. 

Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja 

ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden 

välttämiseksi kumppanuussopimukset 

voidaan ottaa osaksi ohjelmaa. 

(15) Kunkin jäsenvaltion laatiman 

kumppanuussopimuksen olisi oltava 

strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien 

suunnittelua koskevia neuvotteluja 

komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. 

Jotta voitaisiin vähentää jo nykyisellään 

varsin suuria hallinnollisia rasitteita, 

kumppanuussopimusten muuttamisen ei 

pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. 

Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja 

ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden 

välttämiseksi kumppanuussopimukset 

voidaan ottaa osaksi ohjelmaa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  14 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jäsenvaltion olisi tehtävä 

väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, 

ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta 

ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi 

mahdollistettava ohjelmien 

kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden 

tulosten perusteella ja tarjottava myös 

mahdollisuus ottaa huomioon uudet 

haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien 

kannalta merkitykselliset maakohtaiset 

suositukset. Komission olisi niin ikään 

vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 

koskevan teknisen mukautuksen 

(19) Täytäntöön pantavien 

toimenpiteiden tehokkuuden 

varmistamiseksi jäsenvaltion olisi tehtävä 

väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, 

ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta 

ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi 

mahdollistettava ohjelmien 

kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden 

tulosten perusteella ja tarjottava myös 

mahdollisuus ottaa huomioon uudet 

haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien 

kannalta merkitykselliset maakohtaiset 

suositukset. Komission olisi niin ikään 
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yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta 

niitä jäsenvaltiokohtaisia 

kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu 

koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -

tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, 

soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä 

vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia 

olisi mukautettava tämän arvioinnin ja 

väliarvioinnin tulosten perusteella 

tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 

2027 määrärahoja koskevat muutokset. 

vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 

koskevan teknisen mukautuksen 

yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta 

niitä jäsenvaltiokohtaisia 

kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu 

koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -

tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, 

soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä 

vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia 

olisi mukautettava tämän arvioinnin ja 

väliarvioinnin tulosten perusteella 

tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 

2027 määrärahoja koskevat muutokset. 

Or. fr 

 

Tarkistus  15 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jäsenvaltion olisi tehtävä 

väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, 

ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta 

ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi 

mahdollistettava ohjelmien 

kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden 

tulosten perusteella ja tarjottava myös 

mahdollisuus ottaa huomioon uudet 

haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien 

kannalta merkitykselliset maakohtaiset 

suositukset. Komission olisi niin ikään 

vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 

koskevan teknisen mukautuksen 

yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta 

niitä jäsenvaltiokohtaisia 

kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu 

koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -

tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, 

soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä 

vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia 

olisi mukautettava tämän arvioinnin ja 

(19) Jäsenvaltion olisi tehtävä 

väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, 

ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta 

ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi 

mahdollistettava ohjelmien 

kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden 

tulosten perusteella ja tarjottava myös 

mahdollisuus ottaa huomioon uudet 

haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien 

kannalta merkitykselliset maakohtaiset 

suositukset, mukaan lukien vuonna 2024 

annettu energiaunionin tilaa koskeva 

katsaus. Komission olisi niin ikään vuonna 

2024 arvioitava vuotta 2025 koskevan 

teknisen mukautuksen yhteydessä kaikkien 

jäsenvaltioiden osalta niitä 

jäsenvaltiokohtaisia kokonaismäärärahoja, 

jotka on osoitettu koheesiopolitiikan alaan 

kuuluvaan Investoinnit työpaikkoihin ja 

kasvuun -tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 

ja 2027, soveltamalla kyseisessä 

perussäädöksessä vahvistettua 
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väliarvioinnin tulosten perusteella 

tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 

2027 määrärahoja koskevat muutokset. 

jakomenetelmää. Ohjelmia olisi 

mukautettava tämän arvioinnin ja 

väliarvioinnin tulosten perusteella 

tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 

2027 määrärahoja koskevat muutokset. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Mekanismeja, joilla varmistetaan 

yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja 

unionin talouden ohjausjärjestelmän 

välillä, olisi kehitettävä edelleen 

antamalla komissiolle mahdollisuus 

ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai 

useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset 

keskeytetään osittain tai kokonaan 

sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole 

toteuttanut tuloksellisia toimia talouden 

ohjausprosessin yhteydessä. 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi ja jäsenvaltioon 

kohdistettavien toimenpiteiden 

merkittävien taloudellisten vaikutusten 

vuoksi täytäntöönpanovalta olisi 

siirrettävä neuvostolle, jonka olisi 

toimittava komission ehdotuksesta. Jotta 

helpotettaisiin sellaisten päätösten 

hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 

ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 

toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 

käänteistä määräenemmistöäänestystä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Mireille D'Ornano 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Mekanismeja, joilla varmistetaan 

yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja 

unionin talouden ohjausjärjestelmän 

välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla 

komissiolle mahdollisuus ehdottaa 

neuvostolle, että yhtä tai useampaa 

ohjelmaa koskevat sitoumukset 

keskeytetään osittain tai kokonaan 

sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole 

toteuttanut tuloksellisia toimia talouden 

ohjausprosessin yhteydessä. 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi ja jäsenvaltioon 

kohdistettavien toimenpiteiden 

merkittävien taloudellisten vaikutusten 

vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä 

neuvostolle, jonka olisi toimittava 

komission ehdotuksesta. Jotta 

helpotettaisiin sellaisten päätösten 

hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 

ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 

toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 

käänteistä määräenemmistöäänestystä. 

(20) Mekanismeja, joilla varmistetaan 

yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja 

unionin talouden ohjausjärjestelmän 

välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla 

komissiolle mahdollisuus ehdottaa 

neuvostolle, että harkitaan yhtä tai 

useampaa ohjelmaa koskevien sitoumusten 

keskeyttämistä osittain tai kokonaan 

sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole 

toteuttanut tuloksellisia toimia talouden 

ohjausprosessin yhteydessä. 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi ja jäsenvaltioon 

kohdistettavien toimenpiteiden 

merkittävien taloudellisten vaikutusten 

vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä 

neuvostolle, jonka olisi toimittava 

komission ehdotuksesta. Jotta 

helpotettaisiin sellaisten päätösten 

hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 

ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 

toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 

käänteistä määräenemmistöäänestystä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  18 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Olisi säädettävä ohjelmien sisältöä 

koskevista yhteisistä vaatimuksista siten, 

että samalla otetaan huomioon kunkin 

rahaston erityisluonne. Näitä yhteisiä 

vaatimuksia voidaan täydentää 

rahastokohtaisilla säännöillä. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 

[XXX]15, jäljempänä ’Euroopan alueellista 

(21) Itsestään selvistä tehokkuuteen ja 

tasapuolisuuteen liittyvistä syistä olisi 

säädettävä ohjelmien sisältöä koskevista 

yhteisistä vaatimuksista siten, että samalla 

otetaan huomioon kunkin rahaston 

erityisluonne. Näitä yhteisiä vaatimuksia 

voidaan täydentää rahastokohtaisilla 

säännöillä. Euroopan parlamentin ja 
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yhteistyötä koskeva asetus’, olisi annettava 

erityissäännökset Euroopan alueellinen 

yhteistyö -tavoitteen (Interreg) alaan 

kuuluvien ohjelmien sisällöstä. 

neuvoston asetuksessa (EU) [XXX]15, 

jäljempänä ’Euroopan alueellista 

yhteistyötä koskeva asetus’, olisi annettava 

erityissäännökset Euroopan alueellinen 

yhteistyö -tavoitteen (Interreg) alaan 

kuuluvien ohjelmien sisällöstä. 

__________________ __________________ 

15 Euroopan aluekehitysrahastosta ja 

ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 

(Interreg) koskevista erityissäännöksistä 

annettu asetus (EU) [...] (EUVL L […], 

[…], s. […]). 

15 Euroopan aluekehitysrahastosta ja 

ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 

(Interreg) koskevista erityissäännöksistä 

annettu asetus (EU) [...] (EUVL L […], 

[…], s. […]). 

Or. fr 

 

Tarkistus  19 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Sellaisten investointien, jotka 

toteutetaan käyttämällä alueellisia 

välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia 

investointeja, yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä tai muita Eurooppa lähempänä 

kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia 

alueellisia välineitä, joilla tuetaan 

jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia 

investointeja varten suunnittelemia 

aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen 

kehitykseen perustuvan lähestymistavan 

vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin 

ja paikallisiin kehitysstrategioihin. 

Jäsenvaltioiden suunnittelemia 

yhdennettyjä alueellisia investointeja ja 

alueellisia välineitä varten olisi 

vahvistettava alueellisten strategioiden 

sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Alueellisten strategioiden laatimisen ja 

hyväksymisen olisi oltava asianomaisten 

viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen 

varmistamiseksi, että asianomaiset 

(23) Sellaisten investointien, jotka 

toteutetaan käyttämällä alueellisia 

välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia 

investointeja, yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä tai muita Eurooppa lähempänä 

kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia 

alueellisia välineitä, joilla tuetaan 

jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia 

investointeja varten suunnittelemia 

aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen 

kehitykseen perustuvan lähestymistavan 

vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin 

ja paikallisiin kehitysstrategioihin. 

Jäsenvaltioiden suunnittelemia 

yhdennettyjä alueellisia investointeja ja 

alueellisia välineitä varten olisi 

vahvistettava alueellisten strategioiden 

sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Alueellisten strategioiden laatimisen ja 

hyväksymisen olisi oltava asianomaisten 

viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen 

varmistamiseksi, että asianomaiset 
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viranomaiset tai elimet osallistuvat 

alueellisten strategioiden toteuttamiseen, 

niiden olisi oltava vastuussa tuettavien 

toimien valinnasta tai osallistuttava siihen. 

viranomaiset tai elimet osallistuvat 

alueellisten strategioiden toteuttamiseen, 

niiden olisi oltava muun muassa vastuussa 

tuettavien toimien valinnasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja 

helpottaa paikallistason voimavarojen 

paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa 

kehittämisessä olisi otettava huomioon 

paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä 

kulloisetkin sosiokulttuuriset 

ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava 

aikaan rakennemuutoksia, luotava 

paikallisia valmiuksia sekä kannustettava 

innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä 

yhteistyötä ja niiden yhdennettyä 

hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten 

kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. 

Keskeisenä periaatteena on, että 

paikallisyhteisön etuja edustavien 

paikallisten toimintaryhmien olisi oltava 

vastuussa yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä koskevien strategioiden 

suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta 

voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä 

koordinoidusti eri rahastoista 

yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 

koskevia strategioita varten ja näiden 

strategioiden toteuttamista, olisi 

helpotettava päärahastoon perustuvan 

lähestymistavan käyttöä. 

(24) Yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja 

helpottaa paikallistason voimavarojen 

paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa 

kehittämisessä olisi otettava huomioon 

paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä 

kulloisetkin sosiokulttuuriset 

ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava 

aikaan rakennemuutoksia, luotava 

paikallisia valmiuksia sekä kannustettava 

innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä 

yhteistyötä ja niiden yhdennettyä 

hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten 

kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. 

Keskeisenä periaatteena on, että 

paikallisyhteisön etuja edustavien 

paikallisten toimintaryhmien olisi oltava 

vastuussa yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä koskevien strategioiden 

suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta 

voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä 

koordinoidusti eri rahastoista 

yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 

koskevia strategioita varten ja näiden 

strategioiden toteuttamista, voitaisiin 

harkita päärahastoon perustuvan 

lähestymistavan käyttöä. 

Or. fr 
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Tarkistus  21 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Jäsenvaltion aloitteesta annettava 

tekninen tuki olisi hallinnollisten 

rasitteiden vähentämiseksi toteutettava 

ohjelman täytäntöönpanossa saavutettuun 

edistykseen perustuvana kiinteämääräisenä 

tukena. Tällaista teknistä tukea voidaan 

täydentää hallinnollisten valmiuksien 

kehittämistä koskevilla kohdennetuilla 

toimenpiteillä käyttämällä kustannuksiin 

perustumatonta rahoitusta. Toimista ja 

suoritteista sekä niitä vastaavista unionin 

suorittamista maksuista voidaan sopia 

etenemissuunnitelmassa, ja maksut voidaan 

suorittaa kentällä aikaan saatujen tulosten 

perusteella. 

(25) Jäsenvaltion aloitteesta annettava 

tekninen tuki olisi jo nykyisellään varsin 

suurten hallinnollisten rasitteiden 

vähentämiseksi toteutettava ohjelman 

täytäntöönpanossa saavutettuun 

edistykseen perustuvana kiinteämääräisenä 

tukena. Tällaista teknistä tukea voidaan 

täydentää hallinnollisten valmiuksien 

kehittämistä koskevilla kohdennetuilla 

toimenpiteillä käyttämällä kustannuksiin 

perustumatonta rahoitusta. Toimista ja 

suoritteista sekä niitä vastaavista unionin 

suorittamista maksuista voidaan sopia 

etenemissuunnitelmassa, ja maksut voidaan 

suorittaa kentällä aikaan saatujen tulosten 

perusteella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 

ympäristöinvestointien toteuttamista 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 

tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 

Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 

ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-

ohjelman strategisten integroitujen 

hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden avulla. 

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 

ympäristöinvestointien toteuttamista 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 

tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 

Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 

ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-

ohjelman strategisten integroitujen 

hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden avulla. Unionin olisi 

varmistettava, että Life-ohjelmasta 

myönnettävä tuki on yhdenmukainen 
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unionin politiikkojen ja painopisteiden 

kanssa ja täydentää unionin muita 

rahoitusvälineitä ja että toteutetaan 

yksinkertaistamistoimenpiteitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 

ympäristöinvestointien toteuttamista 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 

tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 

Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 

ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-

ohjelman strategisten integroitujen 

hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden avulla. 

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 

ympäristöinvestointien toteuttamista 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 

tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 

Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 

ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-

ohjelman strategisten integroitujen 

hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden avulla, sekä 

täydentävyydestä unionin muiden 

rahastojen ja välineiden kanssa. 

Or. it 

Tarkistus  24 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 

ympäristöinvestointien toteuttamista 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 

tavalla, olisi huolehdittava synergiasta 

Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 

ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-

ohjelman strategisten integroitujen 

hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden avulla. 

(36) Jotta yhteisrahoitettujen 

ympäristöinvestointien toteuttamista 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella 

tavalla ja jotta voitaisiin saavuttaa 

varsinkin ilmastoon liittyvät tavoitteet, 

olisi huolehdittava synergiasta Life-

ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja 

ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-

ohjelman strategisten integroitujen 
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hankkeiden ja strategisten 

luontohankkeiden avulla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (36 a) Strategisten integroitujen 

hankkeiden menestys riippuu 

asianomaisten kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten sekä ei-

valtiollisten toimijoiden välisestä tiiviistä 

yhteistyöstä. Siksi hankkeiden 

valmistelussa, toteutuksessa, arvioinnissa 

ja seurannassa olisi sovellettava päätösten 

avoimuuden ja julkisuuden periaatteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) Rahoitusvälineistä ei saisi tukea 

jälleenrahoitustoimia, kuten sellaisia 

investointeja koskevien voimassa olevien 

lainasopimusten tai muiden 

rahoitusjärjestelyjen korvaamista, jotka on 

investointipäätöksen tekopäivänä saatettu 

jo fyysisesti päätökseen tai otettu kaikilta 

osin käyttöön, vaan niistä olisi tuettava 

kulloinkin kyseeseen tulevien 

toimintapoliittisten tavoitteiden mukaisia 

uusia investointeja. 

(41) Rahoitusvälineistä ei saisi missään 

tapauksessa tukea jälleenrahoitustoimia, 

kuten sellaisia investointeja koskevien 

voimassa olevien lainasopimusten tai 

muiden rahoitusjärjestelyjen korvaamista, 

jotka on investointipäätöksen tekopäivänä 

saatettu jo fyysisesti päätökseen tai otettu 

kaikilta osin käyttöön, vaan niistä olisi 

tuettava kulloinkin kyseeseen tulevien 

toimintapoliittisten tavoitteiden mukaisia 

uusia investointeja. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  27 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) Hallintoviranomaisilla olisi 

kohdealueiden erityistarpeiden huomioon 

ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää 

rahoitusvälineiden 

tarkoituksenmukaisimmista 

täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on 

tällöin kaikilta osin noudatettava 

valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia 

sovellettavia sääntöjä, joita on jo 

selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020. 

(44) Hallintoviranomaisilla olisi 

kohdealueiden erityistarpeiden huomioon 

ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää 

rahoitusvälineiden 

tarkoituksenmukaisimmista 

täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on 

tällöin kaikilta osin noudatettava 

valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia 

sovellettavia sääntöjä, joita on jo 

selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020. 

Tämä tavoite edellyttää tiettyä 

joustavuutta valtiontukisääntöjen 

soveltamiseen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  28 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 46 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(46) Jotta ohjelmien toteuttamisen 

aloittamista voitaisiin nopeuttaa, edellisen 

ohjelmakauden toteutusjärjestelyjen käytön 

jatkamista olisi helpotettava. Edellistä 

ohjelmakautta varten perustetun 

tietokonejärjestelmän käyttöä olisi 

jatkettava, tarvittaessa mukautettuna, jollei 

uusi teknologia ole tarpeen. 

(46) Jotta ohjelmien toteuttamista 

voitaisiin nopeuttaa, edellisen 

ohjelmakauden toteutusjärjestelyjen käytön 

jatkamista olisi helpotettava. Edellistä 

ohjelmakautta varten perustetun 

tietokonejärjestelmän käyttöä olisi 

jatkettava, tarvittaessa mukautettuna, jollei 

uusi teknologia ole tarpeen. 

Or. fr 
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Tarkistus  29 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 52 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(52) Tarkastusvaatimuksia olisi voitava 

lieventää, jos on saatu varmuus siitä, että 

ohjelma on toiminut tehokkaasti viimeksi 

kuluneiden kahden vuoden aikana, koska 

tämä osoittaa, että rahastoja on pantu 

täytäntöön vaikuttavasti ja tehokkaasti 

pidemmällä aikavälillä. 

(52) Tarkastusvaatimuksia olisi voitava 

lieventää, jos on saatu varmuus siitä, että 

ohjelma on toiminut tehokkaasti viimeksi 

kuluneiden kahden vuoden aikana, koska 

tämä osoittaa, että rahastoja on pantu 

täytäntöön vaikuttavasti ja tehokkaasti 

pidemmällä aikavälillä, jotta voidaan 

vähentää valvontaviranomaisille 

aiheutuvia hallinnollisia rasitteita. 

Or. fr 

 

Tarkistus  30 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 55 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(55) Jäsenvaltioille ja komissiolle 

aiheutuvien hallinnollisten rasitteiden 

vähentämiseksi olisi vahvistettava 

pakollinen aikataulu neljännesvuosittaisia 

maksatushakemuksia varten. Komission 

maksuista olisi edelleen pidätettävä 

10 prosenttia tilityksen mukaisen vuotuisen 

loppumaksun suoritusajankohtaan asti, 

jolloin komissio pystyy päättelemään, että 

tilit ovat täydelliset, oikeelliset ja 

totuudenmukaiset. 

(55) Jäsenvaltioille ja komissiolle 

aiheutuvien hallinnollisten rasitteiden 

vähentämiseksi voitaisiin harkita 

pakollisen aikataulun vahvistamista 
neljännesvuosittaisia maksatushakemuksia 

varten. Komission maksuista olisi edelleen 

pidätettävä 10 prosenttia tilityksen 

mukaisen vuotuisen loppumaksun 

suoritusajankohtaan asti, jolloin komissio 

pystyy päättelemään, että tilit ovat 

täydelliset, oikeelliset ja totuudenmukaiset. 

Or. fr 
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Tarkistus  31 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 57 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(57) Jäsenvaltioiden ja komission tasolla 

olisi otettava käyttöön ja toteutettava 

oikeasuhteisia toimenpiteitä unionin 

taloudellisten etujen ja talousarvion 

suojaamiseksi. Komission olisi voitava 

keskeyttää maksuajan kuluminen, 

keskeyttää välimaksut ja tehdä 

rahoitusoikaisuja silloin kun näiden 

toimenpiteiden toteuttamiselle asetut 

edellytykset täyttyvät. Komission olisi 

noudatettava suhteellisuusperiaatetta 

ottamalla huomioon 

sääntöjenvastaisuuksien luonne, vakavuus 

ja toistuvuus sekä niiden taloudelliset 

vaikutukset unionin talousarvioon. 

(57) Jäsenvaltioiden ja komission tasolla 

olisi otettava käyttöön ja toteutettava 

oikeasuhteisia toimenpiteitä unionin 

taloudellisten etujen ja talousarvion 

suojaamiseksi sekä julkisten varojen 

käytön valvonnan varmistamiseksi. 

Komission olisi voitava keskeyttää 

maksuajan kuluminen, keskeyttää 

välimaksut ja tehdä rahoitusoikaisuja 

silloin kun näiden toimenpiteiden 

toteuttamiselle asetut edellytykset 

täyttyvät. Komission olisi noudatettava 

suhteellisuusperiaatetta ottamalla 

huomioon sääntöjenvastaisuuksien luonne, 

vakavuus ja toistuvuus sekä niiden 

taloudelliset vaikutukset unionin 

talousarvioon. 

Or. fr 

 

Tarkistus  32 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(61) Rahastoista myönnettävään tukeen 

kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 

vahvistettava objektiiviset perusteet. 

Alueiden määrittelyn olisi tämän vuoksi 

perustuttava unionin tasolla Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1059/200323, sellaisena kuin se on 

muutettuna komission asetuksella (EU) 

N:o 868/201424, mukaiseen yhteiseen 

alueluokitusjärjestelmään. 

(61) Rahastoista myönnettävään tukeen 

kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 

vahvistettava objektiiviset ja tarkat 

perusteet. Alueiden määrittelyn olisi tämän 

vuoksi perustuttava unionin tasolla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1059/200323, sellaisena 

kuin se on muutettuna komission 

asetuksella (EU) N:o 868/201424, 

mukaiseen yhteiseen 

alueluokitusjärjestelmään. 
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__________________ __________________ 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 

päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 

päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). 

24 Komission asetus (EU) N:o 868/2014, 

annettu 8 päivänä elokuuta 2014, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 

liitteiden muuttamisesta (EUVL L 241, 

13.8.2014, s. 1). 

24 Komission asetus (EU) N:o 868/2014, 

annettu 8 päivänä elokuuta 2014, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 

liitteiden muuttamisesta (EUVL L 241, 

13.8.2014, s. 1). 

Or. fr 

 

Tarkistus  33 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 65 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(65) Jotta varmistettaisiin määrärahojen 

asianmukainen jakautuminen 

alueluokittain, jäsenvaltioille vähemmän 

kehittyneitä alueita, siirtymäalueita ja 

kehittyneempiä alueita varten osoitettuja 

kokonaismäärärahoja ei periaatteessa 

pitäisi voida siirtää alueluokkien välillä. 

Jotta voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon 

jäsenvaltioiden tarve vastata 

erityishaasteisiin, jäsenvaltioiden olisi 

voitava pyytää, että niille kehittyneempiä 

alueita tai siirtymäalueita varten 

osoitetuista määrärahoista siirretään 

määrärahoja vähemmän kehittyneille 

alueille, ja niiden olisi perusteltava tämä 

pyyntö. Sen varmistamiseksi, että 

vähemmän kehittyneitä alueita varten on 

riittävästi määrärahoja, olisi vahvistettava 

enimmäismäärä, joka voidaan siirtää 

kehittyneemmille alueille tai 

siirtymäalueille. Määrärahoja ei pitäisi 

voida siirtää tavoitteiden välillä. 

(65) Jotta varmistettaisiin määrärahojen 

asianmukainen jakautuminen 

alueluokittain, jäsenvaltioille vähemmän 

kehittyneitä alueita, siirtymäalueita ja 

kehittyneempiä alueita varten osoitettuja 

kokonaismäärärahoja ei periaatteessa 

pitäisi voida siirtää alueluokkien välillä. 

Jotta voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon 

jäsenvaltioiden tarve vastata 

erityishaasteisiin, jäsenvaltioihin olisi 

sovellettava tiettyä joustavuutta ja niiden 

olisi niin ollen voitava pyytää, että niille 

kehittyneempiä alueita tai siirtymäalueita 

varten osoitetuista määrärahoista siirretään 

määrärahoja vähemmän kehittyneille 

alueille, ja niiden olisi perusteltava tämä 

pyyntö. Sen varmistamiseksi, että 

vähemmän kehittyneitä alueita varten on 

riittävästi määrärahoja, olisi vahvistettava 

enimmäismäärä, joka voidaan siirtää 

kehittyneemmille alueille tai 

siirtymäalueille. Määrärahoja ei pitäisi 
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voida siirtää tavoitteiden välillä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 66 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(66) Ottaen huomioon Irlannin saarella 

vallitseva ainutlaatuinen ja erityinen 

tilanne ja jotta voitaisiin tukea 

pitkänperjantain sopimuksen mukaista 

pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä, 

uudella rajatylittävällä ’PEACE PLUS’ -

ohjelmalla olisi jatkettava ja kehitettävä 

Pohjois-Irlannin ja Irlannin 

rajakreivikuntien välisten aikaisempien 

ohjelmien eli PEACE-ohjelman ja 

INTERREG-ohjelman työtä. Ohjelman 

tärkeän käytännön merkityksen vuoksi sille 

olisi osoitettava erityismääräraha, jotta 

voitaisiin jatkaa rauhaan ja sovintoon 

liittyvien toimien tukemista, ja lisäksi 

Irlannille osoitetuista Euroopan alueellinen 

yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 

määrärahoista olisi osoitettava ohjelmaan 

asianmukainen osuus. 

(66) Ottaen huomioon Irlannin saarella 

vallitseva ainutlaatuinen ja erityinen 

tilanne ja jotta voitaisiin tukea 

pitkänperjantain sopimuksen mukaista 

pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä 

brexitin jälkeen ja sen aiheuttaman 

epävarmuuden huomioon ottaen, uudella 

rajatylittävällä ’PEACE PLUS’ -ohjelmalla 

olisi jatkettava ja kehitettävä Pohjois-

Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien 

välisten aikaisempien ohjelmien eli 

PEACE-ohjelman ja INTERREG-ohjelman 

työtä. Ohjelman tärkeän käytännön 

merkityksen vuoksi sille olisi osoitettava 

erityismääräraha, jotta voitaisiin jatkaa 

rauhaan ja sovintoon liittyvien toimien 

tukemista, ja lisäksi Irlannille osoitetuista 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 

(Interreg) määrärahoista olisi osoitettava 

ohjelmaan asianmukainen osuus. 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 69 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(69) Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 

Poistetaan. 
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artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat ilmoitettavien 

sääntöjenvastaisuuksien määrittämisessä 

käytettäviä perusteita, kaikkiin 

jäsenvaltioihin sovellettavia 

yksikkökustannusten, kertakorvausten ja 

kiinteämääräisen rahoituksen sekä 

kustannuksiin perustumattoman 

rahoituksen määritelmiä ja vakioitujen ja 

yleisesti saatavilla olevien 

otantamenetelmien vahvistamista. 

Or. fr 

Tarkistus  36 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 37 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) ’ilmastokestävyyden 

varmistamisella’ prosessia sen 

varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on 

kyky selvitä ilmastonmuutoksen kielteisistä 

vaikutuksista kansallisten sääntöjen ja 

ohjeiden ja tarvittaessa kansainvälisesti 

tunnustettujen standardien mukaisesti. 

(37) ’ilmastokestävyyden 

varmistamisella’ prosessia sen 

varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on 

kyky selvitä ilmastonmuutoksen kielteisistä 

vaikutuksista kansallisten sääntöjen ja 

ohjeiden ja tarvittaessa kansainvälisesti 

tunnustettujen standardien mukaisesti ja 

että infrastruktuureihin tehtävissä 

investoinneissa noudatetaan 

”energiatehokkuus ensin” -periaatetta. 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 37 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) ’ympäristön ja biologisen 

monimuotoisuuden kestävyyden 
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varmistamisella’ jäsenneltyä prosessia sen 

varmistamiseksi, että sellaisia välineitä, 

jotka on tarkoitettu EU:n varojen käytön 

haittavaikutusten välttämiseen ja niiden 

käytöstä saatavan hyödyn 

maksimoimiseen EU:n ympäristön ja 

biologisen monimuotoisuuden tilan 

kannalta, sovelletaan tehokkaasti 

biologista monimuotoisuutta edistävää 

EU:n talousarviota koskevan komission 

yhteisen kehyksen pohjalta sekä 

kansallisten sääntöjen ja suuntaviivojen, 

jos sellaisia on käytössä, tai 

kansainvälisesti tunnustettujen normien 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 

edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 

energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 

investointeja, kiertotaloutta, 

ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 

riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa; 

b) vihreämpi, hiiletön Eurooppa 

edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 

energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä 

investointeja, kiertotaloutta, 

ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 

riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) yhteenliitetympi Eurooppa 

lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja 

c) yhteenliitetympi Eurooppa 

lisäämällä nollapäästöistä liikkuvuutta ja 
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viestintätekniikan alueellista 

yhteenliittämistä; 

tieto- ja viestintätekniikan alueellista 

yhteenliittämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Hiilestä riippuvaisten alueiden, 

joihin välttämättömästä rakenteellisesta 

siirtymästä vähähiiliseen talouteen 

johtuva työpaikkojen siirtyminen 

vaikuttaa, on saatava lisätukea 

toimintapoliittisen tavoitteen 2 osalta, 

jotta voidaan helpottaa oikeudenmukaista 

siirtymää. Päämääränä on tukea tällaisia 

alueita ja erityisesti niitä, jotka eivät voi 

saada tukea direktiivin 2003/87/EY 

mukaisesta modernisaatiorahastosta, 

edistämällä työntekijöiden 

uudelleensijoittamista, 

uudelleenkoulutusta ja ammattitaidon 

parantamista, koulutusta, 

työnhakualoitteita ja uusien työpaikkojen 

kehittämistä esimerkiksi aloittelevissa 

yrityksissä harjoittaen tiivistä 

vuoropuhelua ja koordinointia 

työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämän 

rahoittamiseksi rakenneuudistusten 

tukiohjelman (SRSP) talousarviosta 25 

prosenttia siirretään rakennerahastoille. 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on annettava tietoja 

ympäristöön ja ilmastonmuutokseen 

liittyvien tavoitteiden tukemisesta käyttäen 

menetelmiä, jotka perustuvat tukitoimien 

tyyppeihin sen mukaan, mikä rahasto on 

kyseessä. Näissä menetelmissä painotetaan 

tukea sillä perusteella, kuinka paljon sillä 

edistetään ympäristöön ja 

ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita. 

Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta ja 

koheesiorahastosta, painotus liitetään 

liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä 

määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin 

ja koodeihin. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

operaatioidensa kestävyys ilmaston, 

ympäristön ja biologisen 

monimuotoisuuden kannalta kaikissa 

suunnittelu- ja 

täytäntöönpanoprosesseissa. Niiden on 

annettava tietoja ympäristöön ja 

ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden 

tukemisesta käyttäen menetelmiä, jotka 

perustuvat tukitoimien tyyppeihin sen 

mukaan, mikä rahasto on kyseessä. Näissä 

menetelmissä painotetaan tukea sillä 

perusteella, kuinka paljon sillä edistetään 

ympäristöön ja ilmastonmuutoksen liittyviä 

tavoitteita. Kun on kyse EAKR:stä, 

ESR+:sta ja koheesiorahastosta, painotus 

liitetään liitteessä I vahvistetussa 

nimikkeistössä määriteltyjen 

tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 

edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit 

ja sosiaalisen osallisuuden, 

perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, 

sukupuolten tasa-arvon ja 

syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 

elimet. 

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 

edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit 

ja sosiaalisen osallisuuden, 

marginalisoituneiden yhteisöjen 

osallistamisen, perusoikeuksien, 

vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-

arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä 

vastaavat elimet. 

Or. en 
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Tarkistus  43 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a artikla 

 Horisontaaliset periaatteet 

 1.  Jäsenvaltiot, hallintoviranomaiset 

ja komissio noudattavat täytäntöönpanon 

kaikissa vaiheissa Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 

artiklassa ja Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

7–11 artiklassa määrättyjä horisontaalisia 

periaatteita rahastojen 

täytäntöönpanossa, kestävän kehityksen 

täysimääräinen valtavirtaistaminen 

mukaan luettuna ja ottaen huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirja. 

 2.  Jäsenvaltiot, hallintoviranomaiset 

ja komissio noudattavat täytäntöönpanon 

kaikissa vaiheissa velvollisuutta ottaa 

huomioon ympäristön- ja 

ilmastonsuojelua koskevat vaatimukset 

SEUT:n 11 artiklan mukaisesti sekä 

saastuttaja maksaa -periaate SEUT:n 191 

artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

 3.  Kumppanuussopimusten sekä 

ohjelmien valmistelussa ja 

täytäntöönpanossa jäsenvaltiot, 

hallintoviranomaiset ja komissio 

erityisesti  

 a)  ottavat huomioon rahastoista 

tehtävien investointien 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen liittyvän 

potentiaalin ja varmistavat, että ne 

kestävät ilmastonmuutoksen ja 

lisääntyvien luonnonkatastrofien, kuten 

tulvien, kuivuuskausien, helleaaltojen, 

metsäpalojen ja äärimmäisten 

sääilmiöiden, riskien vaikutukset; 

 b)  varmistavat, että miesten ja naisten 
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välinen tasa-arvo sekä 

sukupuolinäkökulman mukaan ottaminen 

otetaan huomioon ja että niitä edistetään 

myös seurannassa, raportoinnissa ja 

arvioinnissa;  

 c)  huolehtivat vammaisten 

henkilöiden oikeuksista, mukaan lukien 

vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan YK:n yleissopimuksen 

9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja 

saavutettavuus ja noudattaen unionin 

lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan 

tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimukset;  

 d)  toteuttavat asianmukaiset 

toimenpiteet sukupuoleen, rotuun tai 

etniseen alkuperään, uskontoon tai 

vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 

sukupuoliseen suuntautumiseen 

perustuvan syrjinnän estämiseksi;  

 e)  varmistavat, että 

ympäristönsuojeluvaatimukset, 

resurssitehokkuus, energiatehokkuus 

ensin -periaate, biologisen 

monimuotoisuuden kestävyyden 

varmistaminen, kyky selviytyä 

katastrofeista sekä riskien ehkäiseminen 

ja hallinnointi otetaan asianmukaisesti 

huomioon ja että niitä edistetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii a) selvitys siitä, miten rahastot 

saatetaan edistämään niiden kansallisten 

energia- ja ilmastosuunnitelmien 

tavoitteiden, toimintapolitiikkojen ja 

toimenpiteiden saavuttamista ja miten ne 

myötävaikuttavat niihin energiaunionin 
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hallinnosta annetun asetuksen 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) rahoitusvarojen jakaminen 

toimintalinjoittain mukaan lukien vuosien 

2026 ja 2027 määrärahat; 

a) rahoitusvarojen jakaminen 

toimintalinjoittain mukaan lukien vuosien 

2026 ja 2027 määrärahat ottaen erityisesti 

huomioon kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien päivittäminen 

energiaunionin hallinnosta annetun 

asetuksen 13 artiklan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 

tarkastelemaan uudelleen muutoksia ja 

ehdottamaan niitä asianomaisiin ohjelmiin, 

jos se on tarpeen neuvoston asiaa 

koskevien suositusten täytäntöönpanon 

tukemiseksi. 

Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 

tarkastelemaan uudelleen muutoksia ja 

ehdottamaan niitä asianomaisiin ohjelmiin, 

jos se on tarpeen asiaa koskevien 

maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanon tukemiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Davor Škrlec 
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Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) tukea asianomaiselle jäsenvaltiolle 

osoitetun, energiaunionin hallinnosta 

annetun asetuksen 28 artiklan mukaisesti 

hyväksytyn aiheellisen maakohtaisen 

suosituksen täytäntöönpanoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – vii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 vii a) energiaunionin hallinnosta 

annetun asetuksen mukaisissa 

kansallisissa energia- ja 

ilmastosuunnitelmissa yksilöidyt haasteet 

ja tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi ohjelman ja sen 

yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 

rahastokohtaisten asetusten sekä 

kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio 

ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon 

aiheelliset maakohtaiset suositukset. 

1. Komissio arvioi ohjelman ja sen 

yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja 

rahastokohtaisten asetusten sekä 

kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio 

tarkastelee arvioinnissaan erityisesti sitä, 

onko aiheelliset maakohtaiset suositukset 

otettu asianmukaisesti huomioon. 
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Or. en 

 

Tarkistus  50 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kaikki seurantakomitean 

päätökset ja todentavat asiakirjat on 

julkaistava 44 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetulla verkkosivustolla. 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 35 a artikla 

 Keskitetty palvelupiste kansalaisia varten 

 1.  Jäsenvaltion on perustettava 

keskitetty palvelupiste, joka vastaa 

unionin kansalaisten, myös tuensaajien, 

esittämiin, ohjelman täytäntöönpanoa 

koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin, 

kolmen kuukauden kuluessa päivästä, 

jona jäsenvaltiolle ilmoitettiin ohjelman 

hyväksymispäätöksestä. 

 Jäsenvaltio voi perustaa keskitetyn 

palvelupisteen useampaa kuin yhtä 

ohjelmaa varten. 

 2.  Keskitetty palvelupiste tarjoaa 

unionin kansalaisille kokonaisvaltaista 

neuvontaa ohjelman täytäntöönpanoon 

liittyvissä asioissa hankepyynnöt mukaan 

lukien ja käsittelee mahdolliset ohjelman 

täytäntöönpanoa koskevat valitukset 
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varsinkin niiltä osin, jotka koskevat sen 

yhdenmukaisuutta EU:n muiden, 

esimerkiksi ympäristöä ja ilmastoa 

koskevien, toimintapolitiikkojen ja 

vaatimusten kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – 3 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) huolehdittava sellaisten 

infrastruktuuri-investointien 

ilmastokestävyyden varmistamisesta, 

joiden odotettu elinkaari on vähintään viisi 

vuotta. 

j) huolehdittava sellaisten 

infrastruktuuri-investointien kestävyyden 

varmistamisesta ilmaston, ympäristön ja 

biologisen monimuotoisuuden kannalta, 

joiden odotettu elinkaari on vähintään viisi 

vuotta. 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 taulukko – 2 alaotsikko 

 

 

Komission teksti 

TOIMINTAPOLIITTINEN TAVOITE 2: VIHREÄMPI, VÄHÄHIILINEN EUROOPPA 

EDISTÄMÄLLÄ PUHDASTA JA OIKEUDENMUKAISTA ENERGIAKÄÄNNETTÄ, 

VIHREITÄ JA SINISIÄ INVESTOINTEJA, KIERTOTALOUTTA, 

ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISTA JA RISKIEN EHKÄISEMISTÄ JA 

HALLINNOINTIA 

024 
Energiatehokkuus ja esittelyhankkeet pk-yrityksissä 

ja tukitoimenpiteet 
100 % 40 % 

025 
Asuntokannan energiatehokkuutta parantava 

peruskorjaus, esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet 
100 % 40 % 
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026 

Julkisen infrastruktuurin energiatehokkuutta 

parantava peruskorjaus, esittelyhankkeet ja 

tukitoimenpiteet 

100 % 40 % 

027 

Tuki yrityksille, jotka tarjoavat palveluja, joilla 

edistetään vähähiilistä taloutta ja kykyä selviytyä 

ilmastonmuutoksesta 

100 % 40 % 

028 Uusiutuvat energialähteet: tuulivoima 100 % 40 % 

029 Uusiutuvat energialähteet: aurinkovoima 100 % 40 % 

030 Uusiutuvat energialähteet: biomassa 100 % 40 % 

031 Uusiutuvat energialähteet: merienergia 100 % 40 % 

032 
Muut uusiutuvat energialähteet (myös geoterminen 

energia) 
100 % 40 % 

033 

Keski- tai pienjännitteiset älykkäät 

energianjakelujärjestelmät (myös älykkäät verkot ja 

tieto- ja viestintätekniset järjestelmät) ja niihin 

liittyvä varastointi 

100 % 40 % 

034 
Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto, 

kaukolämmitys ja -jäähdytys 
100 % 40 % 

035 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat 

toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien 

torjuminen ja hallinnointi: tulvat (myös tietoisuuden 

lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien 

hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit) 

100 % 100 % 

036 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat 

toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien 

torjuminen ja hallinnointi: tulipalot (myös 

tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä 

katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit) 

100 % 100 % 

037 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat 

toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien 

torjuminen ja hallinnointi: muut, esim. myrskyt ja 

kuivuus (myös tietoisuuden lisääminen, 

pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät 

ja -infrastruktuurit) 

100 % 100 % 

038 

Ilmastoon liittymättömien luonnonriskien (esim. 

maanjäristys) ja ihmisen toimintaan liittyvien riskien 

(esim. teknisen vian aiheuttama onnettomuus) 

ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, 

pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät 

ja -infrastruktuurit 

0 % 100 % 

039 
Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tarjonta (otto-, 

käsittely-, varastointi- ja jakeluinfrastruktuuri, 

energiatehokkuustoimenpiteet, juomaveden 

0 % 100 % 
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toimittaminen) 

040 

Vesihuolto ja vesivarojen suojelu (myös vesipiirien 

hoito, erityistoimenpiteet ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi, uudelleenkäyttö, vuotojen 

vähentäminen) 

40 % 100 % 

041 Jäteveden keräys ja käsittely 0 % 100 % 

042 
Kotitalouksien jätehuolto: ehkäisy-, vähentämis-, 

lajittelu- ja kierrätystoimet 
0 % 100 % 

043 
Kotitalouksien jätehuolto: mekaanis-biologinen 

käsittely, lämpökäsittely 
0 % 100 % 

044 
Yritysten, teollisuuden ja vaarallisten jätteiden 

jätehuolto 
0 % 100 % 

045 
Kierrätettyjen materiaalien käytön edistäminen 

raaka-aineena 
0 % 100 % 

046 
Teollisuusalueiden ja saastuneen maan 

kunnostaminen 
0 % 100 % 

047 
Tuki pk-yritysten ympäristöystävällisille 

tuotantoprosesseille ja resurssitehokkuudelle 
40 % 40 % 

048 
Ilmanlaatua ja melun vähentämistä koskevat 

toimenpiteet 
40 % 100 % 

049 
Natura 2000 -alueiden suojelu, ennallistaminen ja 

kestävä käyttö 
40 % 100 % 

050 
Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, 

vihreä infrastruktuuri 
40 % 100 % 

 

Tarkistus 

TOIMINTAPOLIITTINEN TAVOITE 2: VIHREÄMPI, VÄHÄHIILINEN EUROOPPA 

EDISTÄMÄLLÄ PUHDASTA JA OIKEUDENMUKAISTA ENERGIAKÄÄNNETTÄ, 

VIHREITÄ JA SINISIÄ INVESTOINTEJA, KIERTOTALOUTTA, 

ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISTA JA RISKIEN EHKÄISEMISTÄ JA 

HALLINNOINTIA 

024 
Energiatehokkuus ja esittelyhankkeet pk-yrityksissä 

ja tukitoimenpiteet 
100 % 40 % 

025 
Asuntokannan energiatehokkuutta parantava 

peruskorjaus, esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet 
100 % 40 % 

026 

Julkisen infrastruktuurin energiatehokkuutta 

parantava peruskorjaus, esittelyhankkeet ja 

tukitoimenpiteet 

100 % 40 % 

027 Tuki yrityksille, jotka tarjoavat palveluja, joilla 

edistetään vähähiilistä taloutta ja kykyä selviytyä 
100 % 40 % 
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ilmastonmuutoksesta 

028 Uusiutuvat energialähteet: tuulivoima 100 % 40 % 

029 Uusiutuvat energialähteet: aurinkovoima 100 % 40 % 

030 Uusiutuvat energialähteet: biomassa 100 % 40 % 

031 Uusiutuvat energialähteet: merienergia 100 % 40 % 

032 
Muut uusiutuvat energialähteet (myös geoterminen 

energia) 
100 % 40 % 

033 

Keski- tai pienjännitteiset älykkäät 

energianjakelujärjestelmät (myös älykkäät verkot ja 

tieto- ja viestintätekniset järjestelmät) ja niihin 

liittyvä varastointi 

100 % 40 % 

034 
Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto, 

kaukolämmitys ja -jäähdytys 
100 % 40 % 

035 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat 

toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien 

torjuminen ja hallinnointi: tulvat (myös tietoisuuden 

lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien 

hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit) 

100 % 100 % 

036 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat 

toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien 

torjuminen ja hallinnointi: tulipalot (myös 

tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä 

katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit) 

100 % 100 % 

037 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat 

toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien 

torjuminen ja hallinnointi: muut, esim. myrskyt ja 

kuivuus (myös tietoisuuden lisääminen, 

pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät 

ja -infrastruktuurit) 

100 % 100 % 

038 

Ilmastoon liittymättömien luonnonriskien (esim. 

maanjäristys) ja ihmisen toimintaan liittyvien riskien 

(esim. teknisen vian aiheuttama onnettomuus) 

ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, 

pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät 

ja -infrastruktuurit 

0 % 100 % 

039 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tarjonta (otto-, 

käsittely-, varastointi- ja jakeluinfrastruktuuri, 

energiatehokkuustoimenpiteet, juomaveden 

toimittaminen) 

0 % 100 % 

040 

Vesihuolto ja vesivarojen suojelu (myös vesipiirien 

hoito, erityistoimenpiteet ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi, uudelleenkäyttö, vuotojen 

vähentäminen) 

40 % 100 % 
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041 Jäteveden keräys ja käsittely 0 % 100 % 

042 
Kotitalouksien jätehuolto: ehkäisy-, vähentämis-, 

lajittelu- ja kierrätystoimet 
0 % 100 % 

X Vaikutus EU:n raaka-aineomavaraisuuteen 0 % 100 % 

X 
Kierrätysmateriaalien vaikutus raaka-aineiden 

kysyntään 
0 % 100 % 

044 
Yritysten, teollisuuden ja vaarallisten jätteiden 

jätehuolto 
0 % 100 % 

045 
Kierrätettyjen materiaalien käytön edistäminen 

raaka-aineena 
0 % 100 % 

046 
Teollisuusalueiden ja saastuneen maan 

kunnostaminen 
0 % 100 % 

047 
Tuki pk-yritysten ympäristöystävällisille 

tuotantoprosesseille ja resurssitehokkuudelle 
40 % 40 % 

048 
Ilmanlaatua ja melun vähentämistä koskevat 

toimenpiteet 
40 % 100 % 

049 
Natura 2000 -alueiden suojelu, ennallistaminen ja 

kestävä käyttö 
40 % 100 % 

050 
Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, 

vihreä infrastruktuuri 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

 Liite I – 1 taulukko – 2 alaotsikko – rivi 27 

 

 

Komission teksti 

 

077 Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri 
100 

% 
40 % 

 

Tarkistus 

 

077 Päästöttömien ajoneuvojen 
100 

% 
40 % 
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FI 

latausinfrastruktuuri 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 taulukko – 4 a alaotsikko (uusi) 

 

 

Komission teksti 

 

Tarkistus 

EU:n ympäristöpolitiikan tehokas 

soveltaminen ja täytäntöönpano 

Käytössä on mekanismit, joilla 

varmistetaan EU:n ympäristöpolitiikan 

noudattaminen ja joihin sisältyvät 

seuraavat: 

 1.  järjestelyt ja riittävät valmiudet 

sen varmistamiseksi, että rahastoista 

tuettavat operaatiot ovat yhdenmukaisia 

EU:n ympäristöpolitiikan ja erityisesti 

vuoteen 2020 ulottuvan, luonnon 

monimuotoisuutta koskevan unionin 

strategian, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2011/92/EU (YVA), 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/42/EY (strateginen 

ympäristöarviointi), neuvoston direktiivin 

92/43/ETY ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2009/147/EY 

kanssa; 

 2.  järjestelyt rahastojen 

täytäntöönpanoon osallistuvan 

henkilöstön kouluttamista ja sille 

tiedottamista varten EU:n 

ympäristöpolitiikkaa koskevissa asioissa; 

 3.  jäsenvaltioiden institutionaalisen 

ja oikeudellisen kehyksen mukaiset 

järjestelyt ympäristön suojelun ja 

ennallistamisen alalla toimivien 

kansalaisjärjestöjen ottamiseksi mukaan 
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ohjelmien laadintaan ja 

täytäntöönpanoon. 

Or. en 

Tarkistus  56 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 taulukko – 4 b alaotsikko (uusi) 

 

 

Komission teksti 

 

Tarkistus 

Käytössä on tehokkaat mekanismit, joilla 

edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 

joihin sisältyvät seuraavat: 

1.  jäsenvaltioiden institutionaalisen 

ja oikeudellisen kehyksen mukaiset 

järjestelyt sukupuolten tasa-arvosta 

vastaavien elinten ottamiseksi mukaan 

ohjelmien laadintaan ja 

täytäntöönpanoon; 

 2.  järjestelyt rahastojen 

täytäntöönpanoon osallistuvan 

henkilöstön kouluttamista ja sille 

tiedottamista varten sukupuolten tasa-

arvoa, sukupuolinäkökohdan 

valtavirtaistamista ja sukupuolitietoista 

budjetointia koskevissa asioissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Davor Škrlec 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 taulukko – 2 alaotsikko – rivi 1 

 

 

Komission teksti 

    

2. Vihreämpi, EAKR ja Strateginen 1. Hyväksytään 
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FI 

vähähiilinen 
Eurooppa 

edistämällä 

puhdasta ja 

oikeudenmukais-

ta 

energiakäännettä, 

vihreitä ja sinisiä 

investointeja, 

kiertotaloutta, 

ilmastonmuutoks

een sopeutumista 

ja riskien 

ehkäisemistä ja 

hallinnointia 

koheesiorahasto: 

2.1 

Energiatehok-

kuustoimen-

piteiden 
edistäminen 

toimintakehys 

asuin- ja muiden 

rakennusten 

energiatehokkuut-

ta parantavan 

peruskorjauksen 

tukemiseksi 

kansallinen 

pitkän aikavälin 

strategia, jolla 

tuetaan 

kansallisten 

asuin- ja muiden 

rakennusten 

peruskorjausta 

rakennusten 

energiatehokkuu-

desta annetun 

direktiivin 

2010/31/EU 

vaatimusten 

mukaisesti ja joka 

 a. sisältää 

ohjeellisia 

välitavoitteita 

vuosiksi 2030 ja 

2040 sekä 

tavoitteita 

vuodeksi 2050 

 b. tarjoaa 

alustavan 

suunnitelman 

talousarviovarois-

ta strategian 

täytäntöönpanon 

tukemiseksi 

 c. määrittää 

tehokkaita 

mekanismeja 

rakennusten 

kunnostamiseen 

tehtävien 

investointien 

edistämiseksi  

 2. 

Energiatehokkuut

ta parantavat 

toimenpiteet 

vaaditun 

energiansäästön 

saavuttamiseksi 

Tarkistus 

2. Vihreämpi, 

hiiletön 
Eurooppa 

EAKR ja 

koheesiorahasto: 

2.Vihreän 

Vihreän 

infrastruktuurin 

ja ilmanlaadun 

1. Hyväksytään 

kansallinen 

pitkän aikavälin 
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edistämällä 

puhdasta ja 

oikeudenmukais-

ta 

energiakäännettä, 

vihreitä ja sinisiä 

investointeja, 

kiertotaloutta, 

ilmastonmuutoks

een sopeutumista 

ja riskien 

ehkäisemistä ja 

hallinnointia 

infrastruktuurin 
edistäminen 

kaupunki-

ympäristössä ja 

ilman, veden ja 

maaperän 

saastumisen 

sekä melu- ja 

valosaasteen 

vähentäminen 

tehokas 

edistäminen 

kaupunkiympäris-

tössä 

strategia, jolla 

tuetaan 

kansallisten 

asuin- ja muiden 

rakennusten 

peruskorjausta 

rakennusten 

energiatehokkuu-

desta annetun 

direktiivin 

2010/31/EU 

vaatimusten 

mukaisesti ja joka 

 a. sisältää 

ohjeellisia 

välitavoitteita 

vuosiksi 2030 ja 

2040 sekä 

tavoitteita 

vuodeksi 2050 

 b. tarjoaa 

alustavan 

suunnitelman 

talousarviovarois-

ta strategian 

täytäntöönpanon 

tukemiseksi 

 c. määrittää 

tehokkaita 

mekanismeja 

rakennusten 

kunnostamiseen 

tehtävien 

investointien 

edistämiseksi  

 2. Energiatehok-

kuutta parantavat 

toimenpiteet 

vaaditun 

energiansäästön 

saavuttamiseksi 

 Käytössä on 

direktiivin 

2008/50/EY 23 

artiklan mukaiset 

ilmanlaatusuunn

itelmat, jotka 

sisältävät 

asianmukaiset 
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toimenpiteet 

mahdollisiin 

direktiivin 

2008/50/EY 

liitteissä XI ja 

XIV 

määriteltyjen 

raja-arvojen 

ylityksiin 

puuttumiseksi. 

Or. en 

 


